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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 أبنائى   ... بناتى

 طالب الثانوية العامةو طالبات 

هذه المرحلةة التةى تمةرون بمةا مةن أهةم مراحة  العمةر .. هاونةوا لمةا حيةا مسةت بلام الم ةا  بنةور 
 وافاحام  . هإلى العال و إلى المجد تصنعونه بأيديام. اإليمان المحفور بجمدام

اعلموا أيما األبنا  أنام ممجة نفس بالدام .. وثمةر  للبمةا .. هتعلمةوا العلةم المفيةد واعرهةوا موالة  
الاالم وعظموا الابار . وال تمر بام ساعة إال وأنتم مغتنمون هائد  تنفعام هى دينام ودنياام وابةذلوا 

 اعتام تنالوا المجد .الجمد لدر استط

وترسةمون هةدهام وال شك أنام تدراون أهمية هذه المرحلة التى تمرون بما حيا تصنعون مست بلام 
هليان أملام التفوق ب  المرااز األولى حيا ي ا  مسةت بلام بافةاحام وجمةدام . هةال تتنةازلوا عةن . 

 هذا المدف .

علةى لةدر هيبةتام لةه سةبحانه يمةابام النةاس   واعلموا أنةه علةى لةدر طةاعتام ي يطةيعام النةاس   و
وعلى لدر حبام له  ج  شأنه يحبام النةاس   وعلةى لةدر انشةغالام بةه ينشةغ  النةاس باةم   هةاطلبوا 

 الرهعة من هللا ال من خل ه . ستصلون إلى غايتام إن شا  هللا تعالى .

 رب النبىاما  عبد                                                      
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 همرس الجز  األو 
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األدب ) المدرسة  16 8 مقدمة األيام  1
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 80 مدرسة الديوان 18 13 الفصل الثانى 3

الرواية و القصة المقال و  19 16 الفصل الثالث 4
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83 

 88 البالغة العربية 20 18 الفصل الرابع 5
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112 
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139 
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 165 الكنيسة نورت 25 30 الفصل التاسع 10

 172 ) النحو ( الوحدة األولى 26 36 الفصل العاشر 11

 177 الوحدة الثانية 27 39 الفصل الحادى عشر 12

 208 الوحدة الثالثة 28 42 ملخص الجزء األول 13

 220 الوحدة الرابعة 29 48 لقراءة ) إرادة التغيير (ا 14

 225 4:  1ملخص النحو من  30 58 نصيب العرب من الحضارة 15
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 التعريف بــ   طه حسين
 عميد األدب العربي أديب ومفكر  و إن كانت آراؤه محل جدل كبير  .  -

في عزبة الكيلو التي تقع على مسافة كيلومتر من  1889* ولد طه حسين في الرابع عشر من نوفمبر سنة 
بمحافظة المنيا بالصعيد األوسط. وكان والده موظفًا صغيًرا في شركة السكر ، أنجب ثالثة عشر  مغاغة

 ولًدا ، سابعهم طه حسين .
* ُكفَّ بصره وهو طفل صغير نتيجة الفقر والجهل المنتشر في المجتمع من حوله فلقد أصيب بالرمد فعالجه الحالق 

فأخذ العلم بأُذُنَْيه ال بأصابعه فقهر عاهته قهرا ، وحفظ القرآن الكريم عالجاً ذهب بعينيه ، ولكنه كافح كف البصر 
في التاسعة من عمره قبل أن يغادر قريته إلى األزهر طلبًا للعلم ، وتمّرد على طرق التدريس باألزهر وعلى 

 م . 1908شيوخه , فانتهى به األمر إلى الطرد منه 
التي حصل منها على درجة الدكتوراه األولى له في  -ة القاهرة جامع  -* التحق بالجامعة المصرية الوليدة 

 عن أديبه المفّضل أبي العالء المعري برسالة موضوعها: " تجديد ذكرى أبي العالء " .  1914اآلداب سنة 
بعد أن فرغ من رسالته عن ابن  1919* ثم سافر إلى فرنسا للحصول على درجة الدكتوراه وعاد منها سنة 

، حيث تم تعيينه أستاذًا في قسم اللغة  1925عمل أستاذًا للتاريخ اليوناني والروماني حتى سنة خلدون , ف
العربية مع تحول الجامعة األهلية إلى جامعة حكومية. وما لبث أن أصدر كتابه )في الشعر الجاهلي( الذي 

مدفوعة بأغراض أحدث عواصف من ردود الفعل المعارضة آلرائه التي اعتبرها البعض آراء فاسدة 
 غربية .

ً حتى أصبح عميًدا لكلية اآل ُعيّن وزيًرا للمعارف في و ، م 1930داب سنة * ترقى في مناصبه سريعا
م رئيًسا للمجمع اللغوي و نال تقدير الدولة  1963ثم أصبح بعد ذلك عام  .  م 1950الوزارة الوفدية سنة 

األوسمة المصرية و ال تمنح تلك القالدة إالّ لرؤساء  فأهديت إليه في عهد الثورة قالدة النيل وهي أرفع
 الدول و الملوك .

على هامش  -الشيخان  -مع المتنبي  -الوعد الحق  -مرآة اإلسالم  -* و من مؤلفاته : )حديث األربعاء 
 .1973أكتوبر سنة  26توفي في  حافظ وشوقي( وغيرها. -دعاء الكروان  -السيرة 

تاب  التعريف بالاِّ
م  1926يام أول سيرة ذاتية جادة سبَّاقة في واقعيتها وصفاء لغتها ، وقد كتبها طه حسين عن نفسه عام األ* 

؛ ليعطينا فيها صورة صادقة عن حياة الصبا القاسية التي قاوم صعوباتها ومشقاتها مثلما قاوم العمى 
 اون الاتاب من ثالثة أجزا  :يت  والجهل ، وتعد األيام أول ُكتُب السيرة الذاتية في الوطن العربي . 

يتحدث فيه طه حسين عن طفولته بما تحمل من معاناة ، ويحدثنا عن الجهل المطبق على  الجز  األو  :
 الريف المصري وما فيه من عادات حسنة وسيئة في ذلك الوقت .

اهج األزهر : يتحدث عن المرحلة التي امتدت بين دخوله األزهر وتمرده المستمر على من الجز  الثاني
 وشيوخه ونقده الدائم لهم وحتى التحاقه بالجامعة األهلية.

: يتحدث فيه عن الدراسة في الجامعة األهلية ، ثم سفره إلى فرنسا وحصوله على الدكتوراه  الجز  الثالا
  ثم العودة إلى مصر أستاذاً في الجامعة . 

 م دمة 
اته بحلوها ومرها عن طريق سرد أهم الذكريات التي : أن يكتب فيها اإلنسان قصة حي السير  الذاتية* 

 تعلق بذهنه بشرط أن يكون صادقاً في عرض دقائق الحقائق . 
و أشهر ما ُكتَِب من ِسيَر ذاتية :كتب توفيق الحكيم سيرته الذاتية في كتابيه "زهرة العمر" و "سجن * 

 وهناك كتاب " حياتي " ألحمد أمين . العمر" وعباس محمود العقاد في كتابيه " أنا " و"حياة قلم " ،
* أملى طه حسين ذكريات الصبا ؛ ليتخلص بإمالئه من بعض الهموم الثقال والخواطر المحزنة التي كثيرا 

 ما تعتري )تصيب( الناس بين حين وحين.
من  ومنهم -: منهم من يتسلى عنها بالقراءة  و مذاهب الناس هي التخلُّص من المموم و األحزان اثير * 

ومنهم من يذهب غير هذه المذاهب كلها لينسى نفسه ويفر من حياته الحاضرة وما  -يتسلى عنها بالرياضة 
 تثقله به من األعباء.

 : سمات أسلوب طه حسين -
االعتماد علي مخاطبة القارئ -2                        . االعتماد علي اإليقاع الموسيقي بين الجمل -1

 . ومحاورته
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 الغائب صفةالتحدث عن نفسه ب -4           .         التأثيرية ضوعية أي المحايدة ال الذاتية والمو-3
 . )هو()الصبي(

 . االعتماد علي الحواس في الوصف الدقيق المتناهي -5
 : وما مصادرها أبرز ما يميز لغة طه حسين  -

اللوازم األسلوبية المتكررة )الكلمات و الجمل القصيرة مصدره :  أنها تتمتع بإيقاع موسيقي بين الجمل
 . المتكررة في أسلوبه(

 : الطري ة التي عبر بما الااتب عن نفسه هي سيرته الذاتية
الفتي والسبب  كان يتحدث عن نفسه بضمير الغائب وال يتحدث بضمير المتكلم وقد يسمي نفسه صاحبنا أو

 . قصة ذاتيةفي ذلك: أنه كان يريد إضفاء الموضوعية والحيادية علي 
 الااتب و حاسة السم  :

في ترجمة األصوات وفي رسم عالمهه القصصهي بدقهه فهي صهورة مهؤثرة  ى حاسة السمع عل الكاتب  اعتمد
صهوت و  صوت العودة من الحقول في المسهاء رسمه لمعالم قريته من خالل مثال ذلك:. و  ذهن القارئ في

 وت النساء العائدات إلي بيوتهن وقهد مه ن جهرارهنصو صوت الديكة والدجاجو  الشاعر ومن يحيطون به
. 
 : الذاتية  سيرالدواه   لاتابة ال
مراجعة الذات  -2                                                                    . الحنين إلي الطفولة  -1

  . والتاريخ
اضر اإلعالن عن تحدي الح -4                                        . تقديم نموذج يحتذي به الشباب -3

 . واالنتقام منه 
 األيام و السير  الذاتية : -

أو هي قصة حياة مؤلف ,  هي فن من فنون األدب مثلها مثل الشعر والرواية والقصة القصيرةالسيرة الذاتية : 
ي الخيال وحده وإنما ترتبط ارتباطا وثيقا ال تقوم علو  يعتمد علي ذاكرته في استعادة تفاصيلها يرويها بنفسه نثرا و

 . , والواقع الذي عاش فيه بحياة مؤلفها
كلها بل  مناسب فهو يتناسب مع مفهوم السيرة الذاتية فالمؤلف ال يؤرخ لحياته دقيق و) األيام ( عنوان و  -

عنوانا آخر فليكن ) قاهر . كما أننا إذا أردنا أن نضع  يقف عند األيام المؤثرة في حياته معتمدا علي ذاكرته
 . أرقي الدرجات العلمية علىصل ح حتىذلك ألنه قهر اإلعاقة والعجز والصعوبات والتحديات  والظالم ( 

 :طه حسين بين األصالة والمعاصر   -
 تمثلت. و  اللغوية دراسته في األزهر للعلوم الشرعية و في حفظه للقرآن الكريم واألصالة تمثلت 

 .راسته لآلداب الفرنسية والالتينية أثناء بعثته إلي فرنسا في د المعاصرة 
صدره رحب وأفقه , مؤلفاته  جعله وسطيا في فكره موضوعيا في نقده وو كان لذلك أثر كبير عليه فقد 

 . وال يتنافر مع اآلخرينالنقد سع يقبل وا
 نشر اتاب األيام  : -

ت في الطلب فكتب بدايات األيام ، فقال له البعض طلبت مجلة الهالل مجموعة من أحاديثه عن حياته وأل حَّ
أن ما كتبه ال يصلح للنشر و يجب أال يلقي إليه باال .  نتيجة هذا الرأي : اعتذر للهالل عن تقديمه ، ولكنها 
ألحت عليه , فدفع إليها هذا الكالم على ُكره منه . رضي عنه بعض الناس ثم جمعه بعض األصدقاء في 

 حد .سفر )كتاب( وا
 هدية طه حسين ألصدلائه المافوهين :

أهدى طه حسين كتابه األيام إلى أصدقائه المكفوفين . و تمنى لهم : أن يجدوا في الكتاب تسلية لهم عن أثقال 
الحياة . و أن يجدوا فيه بعد ذلك تشجيعا لهم على أن يستقبلوا الحياة مبتسمين لها . و أن يتغلبوا على ما 

عب وما يقوم في سبيلهم من العقبات بالصبر والجهد وحسن االحتمال وباألمل المتصل يعترضهم من المصا
 والرجاء الباسم  .

و من خالل قراءة  األيام  سنجد  ما الذي كان يؤذي طه حسين بشدة   و هو نظرات الرحمة واإلشفاق  -
ن طه حسين يعيش ظالمين من األهل  و أحاسيس السخرية و االزدراء )االحتقار( من بعض الناس . فقد كا

 ، وظالم الجهل الذي كان منتشراً .   : ظالم الرؤية

 )خياالت الطفولة(         الفصـ  األو 
 يوم مجمو :

 إنما يقرب هذه الذكرى تقريبا , و ال يذكر الطفل لهذا اليوم اسما وال يستطيع أن يعرف له وقتا محددا , و
شاء , ذلك ألن وجهه في ذلك اليوم المجهول تلقى شيء من الهواء يرجح أن ذلك الوقت يقع في الفجر أو الع

الخفيف البارد الذي لم تمسه حرارة الشمس , كما أنه يذكر أنه تلقى نورا هادئا خفيفا تغطي الظلمة جوانبه , 
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وما يؤكد أن هذا الوقت كان في الفجر أو العشاء أن الصبي لم يشعر بحركة قوية , وإنما كان يشعر بحركة 
 ضعيفة مقبلة على النوم أو مستيقظة منه .

 السياج واألرنب من ذاريات الطفولة:
لم يبق لهذا الصبي من ذكريات هذا اليوم المجهول سوى ذكرى السياج الطويل من القصب والذي كان 

أطول من قامة الصبي قليال فال  -السياج-يحيط بالبيت وليس بينه وبين الباب إال خطوات قصار , فهو 
, وكان قصبه متقارب لدرجة التالصق لدرجة تمنعه من االنسالل من بين قصبه ,  طيع أن يثب من فوقهيست

عن يمينه إلى حيث قناة بعيدة  , كان لها في خياله تأثير  وكان ممتدا عن شماله إلى حيث ال يعلم له نهاية, و
ا على الوثب خارج السياج , أو وكذلك يذكر من ذلك اليوم األرانب التي كان يحسدها على قدرته عظيم .

االنسياب من بين قصبه , والخروج من البيت متى شاءت لتأكل ما وراءه من نباتات . ويذكر الصبي من 
 هذه النباتات الكرنب خاصة . 

 أو لات التفاير وصوت الشاعر:
, وبخاصة بعد أن  وكذلك فإن الصبي كان يذكر من هذا اليوم أنه كان يحب الخروج من البيت بعد غروب الشمس

يتعشى الناس , فكان يعتمد على قصب السياج , وتأخذه التأمالت واألفكار بعيدا عن أرض الواقع فال يرده إلى 
الواقع إال صوت الشاعر الذي كان يجلس على شماله الصبي , ويلتف حوله الناس يستمعون إلى إنشاده وحكاياته 

 عن أبي زيد الهاللي والزناتي خليفة ودياب.
فتجد أن كل الناس سكوت فال تسمع لهم صوتا إال حين يستخفهم الطرب , أو تستفزهم الشهوة , فيتمارون 
ويتخاصمون , فيسكت الشاعر حتى يصمتوا بعد وقت طويل أو قصير ثم يكمل إنشاده بنغمة عذبة ال تكاد 

 . تتغير
 ذاريات أليمة :

بحسرة الذعة , وذلك أنه كان يعرف أنه بمجرد الخروج فإن ويذكر الصبي أنه ما خرج يوما إلى السياج إال وشعر 
أخته ستقطع عليه نشوة استماعه إلى إنشاد الشاعر , وذلك أنها ستدعوه للدخول فيأبى وبالتالي ستخرج إليه وتحمله 
ل بالقوة وتجري به إلى أمه , حيث تضع رأسه على فخذي أمه فتفتح له عينيه المظلمتين وتقطر فيهما ذلك السائ

الذي يؤذي عينيه وال يجدي في شيء ,وهو وإن كان يشعر بألم شديد إال أنه لم يكن يبكي ولم يكن يشكو , وذلك أنه 
 لم يرد أن يكون كأخته الصغيرة التي دائما ما تبكي بكاء وتشكو .

ثم تنقله أخته إلى زاوية في حجرة صغيرة لكي ينام على حصير مبسوط في األرض فوقها لحاف وتلقى 
ليه لحافا آخر وتتركه في حسراته , حتى أنه من شدة الحسرة كان يمد سمعه كأنه يريد أن يخترق الحائط ع

 لعله يسمع بعضا من تلك النغمات الحلوة التي يرددها الشاعر . 
وال يصرفه عن تلك الحسرة إال النوم , فما يشعر إال وقد  استيقظ والناس نيام وإخوته بجانبه يغطون في 

 . طا شديدا , فيكشف اللحاف عن وجهه بين التردد والخوف ألنه كان يخاف أن ينام مكشوف الوجهالنوم غ
 أوهام وتصورات ومخاوف أثنا  النوم

فقد كان الصبي الصغير واثقا بأنه لو كشف وجهه أو أخرج أحد أطرافه من تحت اللحاف لعبث بها أحد 
بط تحت األرض إال بعد بزوغ الشمس فإذا جاء الليل العفاريت التي تم  كل أرجاء البيت , والتي ال ته

وأوى الناس إلى مضاجعهم وهدأت األصوات خرج العفاريت من تحت األرض وم ت الفضاء حركة 
 وأضطرابا وتهامسا وصياحا .

 االستي اظ هجرا وال و ا  التي اان يصنعما.
هد في أن يميز بين هذه األصوات , كان الصبي كثيرا ما يستيقظ فجرا فيسمع صياح الديكة والدجاج ويجت

فكان يرى أن بعضها أصوات لديكة حقيقية والبعض اآلخر ما هو إال أصوات للعفاريت التي تقلد الديكة , 
 ولكنه لم يكن يخاف من أصوات العفاريت , وذلك أنها كانت تأتيه من بعيد .

وضعيفة من زوايا الحجرة , يمثل بعضها  ولكن خوفه األكبر إنما كان ينبع من تلك األصوات التي تصدر ضئيلة
أزيز المرجل , يغلي على النار , وأصوات حركة المتاع حينما ينقل من مكان آلخر , وكذلك كان يخاف من صوت 

 الحطب حينما يقسم أو يتحطم .
ك من بل إن الخوف وصل به إلى درجة توهم بعض األشياء التي لم يكن لها أساس من الواقع , فهو يتوهم هنا -

يقف على باب الحجرة يسده عليه سدا منيعا , وهذا الشخص يقوم بحركات مختلفة وغريبة تشبه لحد كبير حركة 
 المتصوفة  في حلقات الذكر .

هذه المخاوف واألشباح التي كان يشعر بها الصبي لم يجد له حصن منها سوى ذلك اللحاف الذي يلفه حول وجهه  -
ثغرة ولو صغيرة فإن العفريت  كاء منفذ  أو ثغرة , فقد كان واثقا كل الثقة بأنه لو تر, دون أن يدع بينه وبين الهو
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 البد أن يدخل منها العفريت يده إليه . 
ولذلك كان يقضي ليله في هذه المخاوف واألوهام واألهوال إال حينما يغلبه النوم , فينام قليال وسرعان ما  -

وال تستقر من الخوف إال حينما يسمع أصوات النساء وهن يتغنين يستيقظ ليكمل رحلة المخاوف واألوهام ,
)هللا ياليل هللا......( فهنا يعرف أن الفجر قد حضر وأن العفاريت قد هربت إلى تحت األرض وهنا يتحول 

لى نفسه بصوت عال ويتغنى بما يحفظ من أناشيد ويغمز إخوته حتى عهو إلى عفريت ,فيظل يتحدث 
 يوقظهم جميعا .

ظل يلعب معهم حتى تتعالى أصواتهم وصيحاتهم , وال يوقفهم عنها إال صوت الشيخ الذي استيقظ لصالة وي
الفجر وقراءة ورده من القرآن  وشرب القهوة , فإذا ما أغلق الباب وراء الشيخ بعد خروجه عادت 

 .الصيحات واللعب حتى يختلط بالطيور والماشية التي في البيت 

 ألحداا الفص  أسئلة و أجوبة شاملة
 

 : ما اليوم الذي ال يتذكره طه حسين بدقة ؟ 1س
 جـ : أول يوم له خارج البيت انطبع في ذاكرته من ذكريات الطفولة و الحياة.

 : متى كان يخرج الصبي )طه( من بيته ؟ وما األدلة التى ساقها ليرجح بها ظنه ؟2س
ههواء  -األدلة التهي سهاقها علهى ذلهك :  -عشاًء .  جـ : وقت خروج الصبي من بيته على أكبر ظنه فجراً أو 

 لم يشعر الصبي من حوله حركة يقظة قوية .  -نوره كان هادئاً خفيفاً لطيفاً  -ذلك اليوم كان بارداً 

 : ما الذي كان يتذكَّره الصبي في طفولته ؟  3س
 جـ : كان يتذكَّر : 

 يتخطاها . أسوار القصب العالية التي لم يكن يستطيع أن  - 1    
 األرانب التي كانت تخرج من الدار وتتخطى السياج بسهولة يحسدها عليها .  - 2    

 : متى كان الصبي يفضل الخروج من الدار ؟  4س
 جـ : عندما تغرب الشمس ويتعشى الناس . 

 : ما الذي كان يشد انتباه الصبي عند خروجه من الدار ويجعله مستمتعاً ؟  5س
شد انتباه الصبي : صوت الشاعر حسن المنشد الذي ينشد الناس فهي نغمهة عذبهة أخبهار أبهى جـ : الذي كان ي

 زيد الهاللي وخليفة ودياب . 

 : ما الذي كان يخشاه الصبي عند خروجه ليالً لسماع الشاعر ؟ 6س
 جـ : نداء أخته له للنوم ، ثم حمله ووضع القطرة في عينيه . 

  يبكى مع أنه يتألم ؟ : لماذا كان الصبي ال يشكو وال 7س
 جـ : ألنه كان يكره أن يكون كأخته الصغيرة بّكاء شّكاء )كثير البكاء والشكوى( . 

 : لماذا كان الصبي يخاف أن ينام مكشوف الوجه ؟  8س
جـ :خوفاً من أن يعبث به عفريت من العفاريت الكثيرة التي كانت تحيط بالبيت وتم  أرجهاءه ونواحيهه كمها 

 . كان يتخيل

 : ما المخاوف التي كانت تحيط بالطفل ليالً ؟  9س
جـ : كانت هذه المخاوف خياالت العفاريت التي يتخيلها أشخاصاً أمامهه قهد تؤذيهه ، أو أصهوات الديكهة التهي 

 كانت في الغالب حقيقة أو بعضها التي كان يتخيلها عفاريت مشكلة بأشكال الديكة . 

 للخالص من مخاوفه التي تحيط به ليالً؟  : ما السبيل الذي اتخذه الصبي 10س
 جـ : السبيل أن يلتف في لحافه من الرأس إلى القدم دون أن يدع بينه وبين الهواء منفذاً أو ثغرة . 

 : كيف كان الصبي يدرك بزوغ )ظهور( الفجر ؟ 11س
وتهن وقهد مه ن جهرارهن جـ : عندما يسمع أصوات النساء يغنين )هللا يا ليل هللا....( ، وهن عائدات إلى بي 

 بالمياه من القناة )الترعة( . 

 : ما الذي يحدث عند استيقاظ الشيخ )والد الصبي( ؟ 12س
جـ : تنتهي الضوضاء و يختفي الضجيج والصياح والغناء وتهدأ الحركة ، حتى يتوضأ الشيخ ويصلي ويقرأ 
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 ِوْرده ويشرب قهوته ويمضي إلى عمله . 

  اسئلة يجيب عليها الطالب

لماذا كان الصبي يشعر بحزن عند الخروج إلي السياح ليالً ؟ وعالَم يدل ذلك من مالمهح شخصهيته   -( 1) 
   ؟

---------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------- 

 صف ما كان يحدث للصبي عند عودته من السياج . و ما رأيك في ذلك ؟   -( 2)
---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------- 
 .  تضاد[ -تفسير  -تنويع  -: ]ترادف               تصايح(  -بين )تجاوب  - (3) 
 تعددت األصوات التي كان يسمعها الصبي وتنوعت مصادرها . وضح . -( 4) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------- 

 لماذا كان الطفل يكره أن ينام مكشوف الوجه ؟ -( 5)
--------------------------------------------------------------------------- 

 كيف كان الطفل يستدل على بزوغ الفجر ؟ -( 6) 
--------------------------------------------------------------------------- 

 ات التى ارتبطت فى مخيلة الصبى بالسياج ؟ما الذكري -( 7)
---------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------- 
 لَم كان الصبى يحسد األرانب ؟ ومَم كان يخاف ليال ؟ -( 8)

---------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------- 

   ؟ وما شعوره آنذاك؟  لحافًا الصبيألقت على  التيَمْن  -(9)  
--------------------------------------------------------------------------- 

   تعلق بإنشاده واالستماع إليه؟  الصبيماذا تعرف عن الشاعر؟ وما الدليل على أن  -( 10) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------- 
 ؟  وصف الكاتب سياج الدار بصفات عديدة وارتبط فى مخيلته بذكريات متنوعة. وضح ذلك  -( 11) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------- 

 الفص  الثاني 

 )ذاار  الصبي(
 ح ي ة ال نا  :

ة نا إلى أن الدنيا تنتهي عن يمينه بهذه القناة , التي لم يكن بينه وبينها إال خطوات قليلئكان الصبي مطم
رف عنها شيء , فلم يكن يعرف أن عرض .....ولم ال تنتهي الدنيا بالنسبة لصبي أعمي عندها وهو ال يع

)صغير/ج/ِضئال ُضؤالء( بحيث يستطيع الشاب النشيط أن يقفز من إحدى حافتيها إلى  هذه القناة ضئيل
الحافة األخرى , كما لم يكن يعرف أن حياة الناس والنبات والحيوان مستمرة فيما بعد القناة كما هي قبلها 

يعبرها دون أن يصل الماء إلى إبطيه )هو ما تحت ذراع اإلنسان  ,ولم يكن يعرف أن الرجل يستطيع أن
ن يعرف أن الماء ينقطع عن هذه القناة من وقت آخر فتصبح مجرد حفرة كعند ملتقى الكتف( , وكذلك لم ي

 مستطيلة يستطيع الصبيان أن ينزلوا إليها فيبحثوا عن األسماك التي ماتت بسبب انقطاع الماء عنها .
 يا  الصبي :ال نا  هي خ

لم يٌقدر الصبي كل ما سبق بل كان يعلم علم اليقين أنها عالم آخر غير ذلك العالم الذي يعيش فيه , فكان 
)تبتلع( الناس  ديظن أن عالم القناة عالم تغمره )تملؤه( كائنات غريبة , من هذه الكائنات التماسيح التي تزدر

ليال ونهارا , فإذا أشرقت الشمس أو غربت خرجوا  ا , والمسحورون الذين يعيشون تحت الماءدازدرا
 ليتنسمون الهواء)يتشممون النسيم العليل( وهم بذلك خطر على األطفال وفتنة للنساء الرجال .
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 الفتى وخاتم سليمان :
ولعل من هذه الكائنات العجيبة أيضا األسماك الطوال العراض , والتي ال تظفر )تحصل وتجد( بطفل إال 

لى الفور , وقد يتاح لبعض هؤالء األطفال أن يجدوا في بطنها خاتم سليمان , ذلك الخاتم الذي إذا وابتلعته ع
به سخر  الجن يقضيان له كل حوائجه ,هذا الخاتم كان ملك سيدنا سليمان ولبسه إنسان فإنه يُخرج له خادمين من 

 الجن والرياح وما يشاء من قوى الطبيعة المختلفة .
لهذا الطفل أن يهبط إلى هذه القناة فتبتلعه إحدى هذه األسماك , فيجد في بطنها ذلك  لقد كان أحب شيء

وبالفعل هو في حاجة . الخاتم , ولكنه كان يخشى من األهوال التي قد تحدث له في الطريق لهذا الخاتم 
 اء غريبة .شديدة لمثل ذلك الخاتم وخادميه , على األقل لكي يعرف ما راء هذه القناة من عجائب وأشي

 مخاطر على شاطئ ال نا  من ا  ناحية :
ال فقد كانت القناة محفوفة )محاطة( بالمخاطر عن  وهل كان يستطيع أن يبلو)يختبر( حقيقة القناة ؟ بالطبع

 يمينه وشماله , 
 فأما عن يمينه فقد كان هناك )العدويون( وهم قوم من الصعيد يعيشون في دار كبيرة يحرسها كلبان عظيمان
, ال ينقطع نباحهما , وقد كثر حديث الناس عن هذين الكلبين , فال ينجو منهما أحد من المارة إال بعد عناء 

 ومشقة .
ا مشهوران بشرهما موأما عن شماله فقد كان هناك قاتل يدعى )سعيد األعرابي( وامرأته )كوابس( , وه

حدى فتحتي أنفها حلق كبير , كانت ومكرهما وحرصهما على سفك الدماء. وقد كانت امرأته تضع في إ
 .دائما ما تتردد على بيت صاحبنا فتقبله وتؤذيه بهذا الحق الكبير 

لذلك لم يكن يستطيع أن يقترب من القناة ليعرف حقيقتها . ورغم ذلك فقد كان يجد في دنياه الضيقة كثير من 
 ألوان العبث والتسلية التي تم  كل نهاره .

 الطفولة : ذاار  اإلنسان وأحداا
ويتعجب الكاتب كل العجب من ذاكرة األطفال أو ذاكرة اإلنسان عموما , وذلك أن اإلنسان كلما حاول أن يتذكر 
بعض أحداث الطفولة فإنه يذكر بعضها واضحا جليا كأنه لم يمضي بينه وبين الحدث من الوقت شيء , وبعض 

 الذكريات األخرى تمحى كأنها لم تكن .
تلك األحداث من سياج وقناة وسعيد وامرأته كوابس , ويذكر كذلك العدويين وكلبيهما , فالصبي يذكر كل 

ولكنه ال يذكر أي شيء عن مصير كل ذلك , كأنه نام ليلة وأصبح ال يجد شيء من هذه الذكريات , ولكنه 
ناة ممتدة يجد أماكنها وقد أعيد تنظيمها من جديد , بيوت قائمة وشوارع منظمة تنحدر كلها من جسر الق

امتدادا قصيرا من الشمال للجنوب , ويذكر كثيرا من األشخاص الذين سكنوا هذه األماكن من رجال ونساء 
 وأطفال كانوا يعبثون في هذه الشوارع .

إلى القناة دون أن يخشى سعيد وامرأته أو  يمينا وشماال مومن ذكرياته أيضا أنه كان يستطيع أن يتقد
ذكر كذلك أنه كان يقضي ساعات من نهاره على هذه القناة يستمتع بما يسمع من العدويين وكلبيهما , وي

 فه ليروي األرض  على الشاطئ األخر من القناة .ونغمات )حسن( الشاعر وهو يرفع الماء بشاد
 الصبي يعبر ال نا  :

ليمان , وكان وكذلك يذكر أنه عبر القناة أكثر من مرة على كتف أحد إخوته , دون أن يحتاج إلى خاتم س
يذهب كثيرا إلى ما وراء القناة ليأكل من شجر التوت المزروع هناك , وكذلك فإنه يذكر أنه تقدم عن يمينه 

 أكثر من مرة إلى حيث حديقة )المعلم( فأكل من تفاحها اللذيذ , وقطف له منها ريحان ونعناع .
 هو عليه اآلن .ولكنه عاجز كل العجز أن يتذكر كيف تحول كل ذلك وأصبح على ما 

 أسئلة و أجوبة شاملة ألحداا الفص 
 

 : كيف تخيّل الصبي صورة القناة )الترعة( في طفولته ؟  1س
عالم آخر تملؤه كائنات غريبة منها التماسيح التي تبتلع الناس ،  -في خياله الطفولي -جـ : هي 

 ل . والمسحورون الذين سحرهم الجن ، واألسماك الضخمة التي تبتلع األطفا

 : متى و كيف أدرك الصبي حقيقة القناة فيما بعد ؟  2س
جـ : عندما عبر القناة على كتف أحد إخوته وأكل من شجر التوت كما أكل التفاح وقطف له النعناع 
والريحان .  و أدرك حقيقتها أنها صغيرة يستطيع اإلنسان أن يقفز من إحدى حافتيها إلى األخرى ، وأنها 

لة يلعب فيها الصبيان ويبحثون في أرضها الرخوة عن صغار السمك الذي مات النقطاع مجرد حفرة مستطي
 الماء عنها . 

 : لماذا كان الصبي يتمنى أن ينزل القناة ؟  3س
كما كان  -جـ : لتزدرده )تبتلعه( سمكة ضخمة ، فيجد في بطنها خاتم سليمان الذي سيحقق له كل ما كان يتمناه 

 من األعاجيب . يتمنى رؤية ما وراءها
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 : ما المخاطر التي كان يخشاها الصبي من شاطئ القناة ؟ 4س
جههـ : كانههت المخههاطر تحههيط بالقنههاة فعههن يمينههها جماعههة )العههدويين( وكالبهههم وشههرورهم . وعههن شههمالها )سههعيد  

 األعرابي( المعروف بشره ومكره ، وحرصه على سفك الدماء ، وامرأته )كوابس( . 

به من : وصف الصبي حيا 5س ته بأنها كانت ضيقة قصيرة محدودة . علل . أو ما وجه الغرابة من تعجُّ
 ذاكرة الطفولة ؟ 

جـ : ألن ذاكرة األطفال غريبة تتمثل بعض األحداث واضحة ، كأن لم يمِض بينها وبينه من الوقت شيء . 
 ثم يَُمحى منها بعضها اآلخر كأن لم يكن بينها وبينه عهد . 

أنه حين يستعرضها اإلنسان تمثل له بعض األحداث التي مرت به واضحة كأن لم يمض وجه الغرابة :  -
 بينها وبينه وقت طويل ، ثم يمحى منها البعض اآلخر كأن لم يكن بينها وبينه عهد . 

 : كيف تمكن الطفل أن يعبر القناة مرات ؟ وماذا فعل عندما عبرها ؟  6س

ف أحد إخوته ، وقد قام بأكل التوت من شجرات وراءها كما أكل جـ : تمكن الصبي من عبور القناة على كت
 التفاح وقُِطف له النعناع والريحان . 

 اسئلة يجيب عليها الطالب 

 عبر الكاتب عن تعجبه من ذاكرة الطفولة ، فما وجه الغرابة فيها ؟ -( 1) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------- 
 لماذا كان الكاتب في طفولته يتمنى نزول القناة ؟  -( 2)

---------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------- 

 ماذا تعرف عن كل من "العدويين" و"سعيد األعرابي" ؟ -( 3)
---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------- 
 اة في عقل الصبي ؟( ما حقيقة القن4) 

--------------------------------------------------------------------------- 
 وضح ذلك  الصبي عالًما مستقال ..       ( كانت القناة في تخيل5)

--------------------------------------------------------------------------- 
 م تفسر ؟ ( ب 6)
 لصبي مطمئنا إلى أن الدنيا تنتهي عن يمينه  بهذه القناة .كان ا  -

--------------------------------------------------------------------------- 
 رغبة الصبي في الهبوط إلى القناة .  -

--------------------------------------------------------------------------- 
   القناة؟ شاطئ يبلو أن الفتى على صعب لماذا ( 7) 

---------------------------------------------------------------------------  

 الفص  الثالا

 )أسرتي(
 ماانة الصبي بين أسرته

لقد كان الصبي سابع أبناء األب الثالثة عشر , وخامس أشقته األحد عشر , وكان يشعر بين هذا العدد 
 خوة بأن له مكانة خاصة ومعاملة مميزة يمتاز بها بين كل إخوته وأخواته .من اإلالضخم 

فهل كان كل ذلك يرضيه ؟ أم أنه كان يؤذيه ؟ الحق أنه ال يتبين ذلك, والحق أنه ال يستطيع اآلن أن يحكم 
شعر من على ذلك حكما صادقا , كان يحس من أمه رحمة ورأفة وكان يجد من أبيه لينا ورفقا ، وكان ي

ولكنه كان يجد إلي جانب هذه الرحمة والرأفة من  إخوته بشيء من االحتياط في تحدثهم إليه ومعاملتهم له. 
جانب أمه شيئا من اإلهمال أحيانا ومن الغلظة أحيانا أخري وكان يجد إلي جانب هذا اللين والرفق من أبيه 

احتياط إخوته وأخواته يؤذيه ألنه كان يجد  شيئا من اإلهمال أيضا ، واالزورار من وقت إلي وقت. وكان
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         )االحتقار( بشيء من االزدراء)مختلطا( فيه شيئا من اإلشفاق مشوبا 
 الصبي ياتشف سبب هذه المعاملة :

, فقد أحس أن لغيره من الناس فضل كبير عليه , لم يمر وقت طويل حتى تبين )علم ( سبب هذه المعاملة 
فإخوته وسائر الناس غيره يستطيعون ما ال يستطيع هو ,ويقومون بما ال يستطيع أن يقوم به هو ,وأحس أن 
أمه تأذن إلخوته وأخواته بما ال تأذن به له )تحظر عليه( , وكان ذلك بطبيعة الحال يغضبه , وسرعان ما 

ن صامت عميق فقد سمع أخوته يصفون ما ال يعلم هو عنه شيء , فعلم أنهم تحول هذا الغضب إلى حز
  يرون ما ال يرى .

 أسئلة و أجوبة شاملة ألحداث الفصل
 

 : ما ترتيب الصبي بين أبناء أبيه عامة وإخوته خاصة ؟ أو كم كان عدد أفراد أسرته ؟ 1س
ن أشهقته )مهن األب و األم( .. ملحوظهة : جـ : كان سابع ثالثة عشر من أبنهاء أبيهه ، وخهامس أحهد عشهر مه 

 نستنتج من ذلك أن األخوة من األب فقط )من أم غير أمه( اثنان .

 : ما المكانة التي كان الصبي يحظى بها بين أفراد أسرته ؟ 2س
 جـ : كان الصبي يحظى بمكانة خاصة على الرغم من ضخامة عدد أفراد األسرة .

 كل أمه وأبيه وإخوته وأخواته في تعاملهم معه ؟ : ما الذي كان يجده الصبي من  3س
كهان يجهد مهن أبيهه لينًها ورفقًها ، ثهم يجهد  - جـ : كهان يجهد مهن أمهه رحمهة ورأفهة ، وأحيانهاً منهها اإلهمهال والغلظهة .

 كان يجد من إخوته وأخواته االحتيهاط فهي معاملتهه ممها -اإلهمال أيًضا ، واالْزِورار )االبتعاد( من وقت إلى وقت. 
 كان يسبب له ضيقاً .

 : لماذا كان احتياط إخوته وأخواته يؤذيه ؟ 4س
 جـ : ألنه كان يجد فيه شيئًا من اإلشفاق مشوبًا بشيء من االزدراء )السخرية(.

 : لماذا كانت األم تحظر )تمنع( على الطفل أشياء تأذن فيها إلخوته ؟5س
 أن يقوم بما كانوا يقومون به وذلك لكف بصره . جـ : كانت تفعل ذلك خوفاً عليه ؛ ألنه كان ال يقدر  

 : ما الذي استحالت )تحّولت( إليه حفيظة الصبي في النهاية ؟ ولماذا ؟ 6س
 جـ : استحالت إلي إلى حزن صامت عميق .

 وذلك عندما سمع إخوته يصفون ما ال علم له به ، فعلم أنهم يرون ما ال يرى .-

 اسئلة يجيب عليها الطالب 

 كان احتياط إخوته و أخواته يؤذيه وهذا يدل على :  (  1) 
 مكر إخوته (  -  كراهيته إلخوته  -  فرط إحساسه  -  )قسوة إخوته                              

   تحدث الصبي عن معاملة أبيه و أمه له . وضح ذلك مبيناً أثر تلك المعاملة في نفسه .  -(  2 )
---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------- 
ذكر الصبي أن له منزلة خاصة بين أفراد أسرته . وضحها مبيناً موقفه منها ، ورأيك في هذا   -(  3 )

 الموقف .
---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------- 
 استنتج سبب ما كان يلقاه الصبي من إهمال أحياناً من والديه . -( 4) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------- 

 هل كان الصبي راضياً عن منزلته بين أفراد أسرته ؟ وضح واذكر السبب. -( 5)
--------------------------------------------------------------------------- 

 : خطأ وأيها وابص اآلتية العبارات أى ( 6) 
 (         )                                      . فرًدا( عشر ثالثة) إلى تصل الصبى أسرة كانت -1
  )                 (                              .  أسرته أفراد بين مكانته يدرك الصبى كان -2
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 )                 (          .  ذيهيؤ ذلك وكان حذر فى يعاملونه كانوا الصبى إخوة -3   
)                                                                   .  األسرة من اإلهمال كل مهمالً  الفتى كان -4
) 
 ؟ إلخوته فيها تأذن أشياء الطفل على تحظر األم تكان لماذا ( 6)  

---------------------------------------------------------------------------------------------------
 عامة أبيه أبناء بين من الصبى ترتيب ما ( 7)  ---------------------------------------------------

 ؟ خاصة وأشقته
--------------------------------------------------------------------------- 

 
   
 
 
 
 
 
 
 

 ص  الراب  الف
 )مرارة الفشل(

 الصبي يفرح بالل ب الجديد )الشيخ( 
أتم الصبي حفظ القرآن وهو لم يبلغ التاسعة من عمرة , وبذلك حصل على لقب ) الشيخ ( وهو لقب يحصل عليه 

دعوه بغض النظر عن سنه وهيئته . وقد فرح الجميع بهذا اللقب العزيز , فتجد أن كل الناس تكل من أتم حفظ القرآن 
 بالشيخ , أبوه وأمه وسيدنا ) شيخ الكتاب ( .

فأما سيدنا فتعود أن يدعوه بالشيخ عندما يرضى عنه أو حينما يريده أن يرضى عن شيء ما أو أمام أبويه , وفيما 
 )الواد( . ـعدا ذلك كان يناديه باسمه دون لقب , بل كان يدعوه ب

التحبب إلى الصبي  هخرا وتكبرا بهذا اللقب العظيم , ولم يكن الهدف منوبالنسبة ألمه وأبيه فكانا يدعوانه بالشيخ تفا
 أو التودد إليه .

أما الصبي نفسه فقد أعجب كثيرا بهذا اللقب في أول األمر , ولكنه كان ينتظر شيء آخر من ألوان المكافأة 
  .اء العمة والجبة والقفطان والتمجيد والتعظيم , فقد كان ينتظر أن يكون شيخا حقا , وال يكون ذلك إال بارتد

وكان من العسير على أسرته إقناعه بأنه أصغر من أن يلبس العمة ويدخل في الجبة والقفطان , ولكن كيف يمكن 
 را للغاية .يإقناعه بذلك ؟ فقد كان أمرا عس

يس له من وقار وكان الصبي الصغير قصيرا نحيفا شاحبا ) متغير اللون ( زري الهيئة )حقير الشكل والهيئة( , ل
دعى بالشيخ , وإنما كان جديرا بأن الشيوخ وحسن طالعهم حظ ال كثير وال قليل . ولم يكن خليقا )جديرا( أن يُ 

 يذهب إلى الكتاب كما كان يذهب من قبل؛ ُمْهَمل الهيئة, على رأسه طاقية تنظف مرة واحدة كل أسبوع .
 اليوم المشئوم يوم نسيانه ال رآن :

للقب شهرا بعد شهر , والصبي يذهب إلى الكتاب وال يفعل أي شيء , فيذهب ويعود بال عمل , مضى على ذلك ا
وجاء يوم مشئوم )شر( على الصبي فقد ذاق ألول مرة في حياته  وسيدنا مطمئن إلى أنه حفظ القرآن ولن ينساه .

 ذلك اليوم .)العار( والفشل والضعة )الهوان والمذلة( فقد كره حياته كلها بسبب  طعم الخزي
عاد الصبي من الكتاب عصرا راضيا مطمئنا , ولم يكد يدخل الباب حتى دعاه أبوه بلقبه )الشيخ( فأقبل عليه األب 
ومعه صديقان له, وهو )مبتهج ( مسرور, وأجلسه في رفق ثم بدأ يسأله أسئلة عادية , والطفل يجيب , حتى طلب 

الطلب وقع الصاعقة التي أحرقته , ولكنه فكر وتحفز ) تهيأ واستعد  منه أن يقرأ )سورة الشعراء( , فوقع عليه ذلك
( ثم استعاذ باهلل من الشيطان الرجيم  , وسمى هللا الرحمن الرحيم , وقرأ )طسم( ثم بدأ يكررها ويكررها وال يتذكر 

بعدها ولكنه لم يستطع  )طسم( ففتح عليه أبوه بماـ ما بعدها , كل ما يتذكره أنها إحدى ثالث سور في القرآن تبدأ ب
 أن يكمل السورة .

فقال له أبوه إذا فاقرأ )سورة النمل( فتذكر أن أول )سورة النمل( كأول )سورة الشعراء( )طس( ولكنه أيضا لم 
يستطع أن يتقدم خطوة واحدة ل مام , وأخذ يردد هذا اللفظ , ففتح عليه أبوه بما بعده فلم يستطع أن يكمل , فقال له 

  . )طسم( وأخذ يردد دون أن يقدر على إتمام ما بعدهاـ رة القصص , فتذكر أنها السورة الثالثة التي تبدأ بأقرأ سو
ولم يفتح عليه أبوه هذه المرة بما بعدها , فقد اكتفى بأن يقول له في هدوء " قم فقد كنت أحسب أنك حفظت القرآن " 

ولكن الصبي  عذار بأنه مازال صغير ويشعر بالخجل .وراح الرجالن يلتمسان له األ فقام خجال يتصبب عرقا,
م لنسيانه القرآن ؟ أم يلوم سيدنا الذي أهمله ف مضى ال يدري من يلوم , هل يلوم نفسه على 
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 يراجع معه ما حفظ ؟ أم يلوم أباه ألنه امتحنه ؟

 أسئلة و أجوبة شاملة ألحداث الفصل 
 

 ؟: أصبح الصبي شيخاً رغم صغر سنه . كيف ذلك  1س
 جـ : ألنه حفظ القرآن الكريم وَمن حفظه فهو شيخ مهما يكن سنه . 

 : ما أثر رضا سيدنا ]محفظ القرآن[ على الصبي ؟ 2س
 جـ : كان إذا رضى عليه يناديه )يا شيخ طه( ، فيما عدا ذلك فقد كان يدعوه باْسمه ، وربما دعاه )بالواد(.  
 

 يخ( ؟ : ما الذي كان ينتظره الصبي من كلمة )ش 3س
جـ : في أول األمر كان يعجب بلفظ )شيخ( إال أنه كهان ينتظهر شهيئاً آخهر مهن مظهاهر المكافهأة والتشهجيع أن 

 يكون شيخاً حقًّاً فيتخذ الِعمة والُجبَّة والقفطان زياً رسميّاً له . 

 : ِلَم ذكر الصبي أنه لم يكن خليقاً )جديراً ، مستحقاً( بلقب الشيخ ؟ 4س
 يذهب مهمل الهيئة إلى الُكتَّاب ، على رأسه طاقيته التي تنظف يوماً في األسبوع . جـ : ألنه كان 

 : ما اليوم المشئوم في حياة الصبي بعد حفظه للقرآن الكريم ؟  5س
جـ : يوم نسيانه ما حفظ من القرآن وعندما ُسئِل عن سورة الشعراء أو النمل أو القصص فلم يقهرأ أمهام أبيهه 

القصههص( أو "طههس" )أول سههورة  -سههتعاذة والبسههملة و"طسههم" . )أول سههورتي الشههعراء والضههيفين إال اال
 النمل( . 

 : صف حال الصبي بعد فشله في امتحان أبيه له . 6س
جـ : قام خجالً يتصبب عرقاً ، ال يدرى أيلوم نفسه ألنه نسهى القهرآن ؟ أم يلهوم سهيدنا ألنهه أهملهه ؟ أم يلهوم  

 أباه ألنه امتحنه ؟ 

 يجيب عليها الطالب اسئلة 

 ما المكافأة التي نالها الصبي على ختمه القرآن ؟  ( 1) 
------------------------------------------------------------------------- 

 ما اليوم المتحدث عنه في العبارة ؟  ( 2)
------------------------------------------------------------------------- 

  ولماذا؟ ؟ تحققت وهل الشيخ؟ ينتظرها كان التى المكافأة ما ( 3)  
---------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------- 
 لشيخ ومرة بـ}الولد{ ؟( بم تعلل دعوة سيدنا للصبي مرة با 4) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------- 

   منه؟ طلب وماذا أجلسه؟ الذى َمنْ  ( 5)  
 السؤال وقع ما ( 6)  ---------------------------------------------------------------------------

 ذلك؟ بعد شعوره وما الصبى؟ نفس على
---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------- 
 ب الشيخ؟ وضح سر ذلك؟ وعلى من ألقى اللوم؟( لماذا كره لق 7) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------- 

 
 

 
 الفص  الخامس 
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 )الشيخ الصغير(

 فظ ال رآن :هرحة سيدنا بالصبي ألنه استعاد ح
, فقد  فدعا الصبي بالشيخ وقال له أنت اليوم تستحق لقب الشيخ ,  أقبل سيدنا إلى الكتاب من الغد مسرورا فرحا

ألن يعطيني الُجبَّة, ولقد كنت تتلو القرآن  أبوكاضطر  شرفت لحيتي أمس, و بيضت وجهي و رفعت رأسي و
 كسالسل الذهب .

كنُت أحصنك بالحي القيوم الذي ال تأخذه سنة وال نوم , حتى  ( أو تنحرف وطأتخ) وكنُت قلقا عليك مخافة أن تزل
 انتهي االمتحان , وأنا أعفيك اليوم من القراءة .

 عمد بين سيدنا والصبي :
ثم طلب سيدنا الصبي أن يأخذ عليه عهدا يحافظ عليه وأن يكون وفيا معه , فال ينقض هذا العهد أبدا , فقال الصبي 

 ن أكون وفيا وال أنقض هذا العهد .لك عليَّ أ
فأخذ سيدنا بيد الصبي , وهنا أحس الصبي بشيء غريب لم يحس مثله قط , فقد كان عريضا يترجرج )يهتز( مليء 

دنا وضع يد الصبي على لحيته وقال له هذه ي( فيه األصابع , وما كان ذلك إال أن س ةبالشعر وتغور )تدخل بسهول
ك أال تهينها , فقل معي "وهللا العظيم " ثالثا , وحق القرآن المجيد ال أهينها , فأقسم الصبي لحيتي أسلمك إياها وأريد

 كما أراد سيدنا .
سأله سيدنا كم جزأ في القرآن ؟ فقال الصبي : ثالثون جزأ , فقال سيدنا وكم يوما نشتغل في الكتاب حتى فما فرغ من القسم 

ا أردت أن تختم القرآن كل أسبوع فكم جزأ تقرأ كل يوم ؟ فكر الصبي قليال ثم قال ؟ قال الصبي خمسة أيام ,فقال سيدنا فإذ
  .الصبي ستة أجزاء

قال سيدنا إذا فتقسم لتتلون على العريف ستة أجزاء من القرآن كل يوم من أيام األسبوع , على أن تكون هذه التالوة 
عليك )ال ذنب وال إثم( تلعب وتلهو كما تشاء  ,على أال أول ما تأتي من إلى الكتاب  و فإذا انتهيت منها فال جناح 

عهد آخر على العريف :ثم دعا سيدنا العريف  وأخذ عليه العهد , فتعهد تصرف )تشغل ( بقية الصبيان عن أعمالهم 
فقبل  ليسمعن من الصبي كل يوم ستة أجزاء من القرآن , وأودعه شرفه وكرامة لحيته ومكانة )منزلة( الكتاب ,

 ريف الوديعة .وانتهى هذا المنظر وصبيان الكتاب ينظرون ويتعجبون مما يحدث أمامهم .الع

 أسئلة و أجوبة شاملة ألحداا الفص 
 

 : لماذا أقبل سيدنا محفِّظ القرآن من الغد إلى الكتاب مسروراً مبتهجاً ؟  1س
 جـ : ألن الصبي قد رفع رأسه أمام أبيه وهو يمتحنه في الحفظ . 

 لذي كان يقصده سيدنا بقوله للصبي : )ولقد كنت تتلو القرآن باألمس كسالسل الذهب( ؟ : ما ا 2س
 جـ : يقصد بأنه أجاد الحفظ والتالوة )ورتل القرآن ترتيالً( . 

 : ما العهد الذي أخذه سيدنا على )الصبي( و )العريف( ؟ 3س
ة أجزاء من القرآن الكريم علهى العريهف جـ : العهد الذي أخذه سيدنا على )الصبي( : هو أن يتلو كل يوم ست

 ، في كل يوم من أيام العمل الخمسة ، ولتكوننَّ هذه التالوة أول ما يأتي به حين يصل إلى الكتاب . 
ع للصبي في كل يوم ستة أجزاء من القرآن الكريم .  -  العهد الذي أخذه سيدنا على )العريف( : أن يَُسّمِ

 بون ؟: مَم كان صبيان الكتاب يعج 4س
جـ : كان الصبيان يعجبون من منظر الشيخ وهو يأخذ العهد على الصهبي والعريهف حيهث وضهع لحيتهه بهين 
يدي الصبي وطلب منه أن يقسم على أن يتلو على العريف كل يوم ستة أجزاء من األيام الخمسة التي يعمهل 

 فيها الُكتَّاب . 

 اسئلة يجيب عليها الطالب 

 للصبي كنت تتلو القرآن أمس كسالسل الذهب ؟ ( عالم يدل قول سيدنا 1) 
--------------------------------------------------------------------------- 

 (  ما سبب سعادة سيدنا من الصبي ؟ 2)
--------------------------------------------------------------------------- 

 من قائل هذه العبارة السابقة؟ وما مناسبتها؟ ،شيخاً تحق أن تدعى أما اليوم ، فأنت تس ( 3)  
---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------- 
 السابقة من أبى الصبي. ( ما المكافأة التى نالها قائل العبارة 4)  
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--------------------------------------------------------------------------- 
 ( ) كنت تتلو القران كسالسل الذهب( .. وضح الجمال فى هذه العبارة. 5) 

--------------------------------------------------------------------------- 
 هو من يجمع النقود(. –الذى ينوب عن سيدنا  –)الذى ينظف الكتاب  -فى الكتاب{ هو:}العريف (  6)
 (  ما الوديعة التى قبلها العريف؟7) 

--------------------------------------------------------------------------- 
 (  ما المنظر الذى شاهده الصبيان؟ ولماذا عجبوا منه؟8) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الفصل السادس 
 )سعادة ال تدوم(

 ه يه جديد يحفظ الصبي ال رآن:
انقطع سيدنا عن البيت فلم يعد يأتي كما كان يفعل , فالتمس )طلب( أبو  انقطع الصبي عن الكتاب فلم يعد يذهب إليه كما

الصبي فقيها جديدا ليحفظه القرآن , فكان الصبي يتلو القرآن مع الفقيه الجديد ساعة أو ساعتين ثم يظل الصبي حرا يلعب 
 ويلهو بقية اليوم كما يشاء .

نصرفوا من الكتاب , فيقصون عليه ما كان يحدث من سيدنا و حتى إذا جاء العصر حضر أصدقاء الصبي و رفاقه بعدما ا
 من عريف الكتاب, و هو يلهو )يعلب( بذلك الحديث , و يظل يعبث بهم و بالكتاب و بسيدنا و بالعريف .

 الصبي يظمر ما اان ياتم من عيوب سيدنا والعريف :
أنه لن يعود إلى الكتاب مرة أخرى , فأطلق لسانه في و ظن الصبي أن األمر قد انبت )انتهي وانقطع( بينه و بين سيدنا و 

 الرجلين بطريقة شنيعة )فظيعة( و أخذ يظهر العيوب التي كان يكتمها عن العريف وسيدنا .
ولعل الذي دفعه إلى ذلك أنه ظن أن بينه ويبن السفر إلى القاهرة شهرا أو بعض شهر)أقل من شهر( ألن أخاه سيعود من 

 يقضي أجازته وسيأخذه معه إلى األزهر الشريف القاهرة بعد أيام ل
 سعاد  لم تتم :

كانت السعادة تم  قلبه , فقد رأى في نفسه تفوقا على رفاقه وأترابه )أقرانه(, فهو ال يذهب إلى الكتاب كما يذهبون هم , كما 
م في األزهر ويكون قريبا من أولياء أنه يسعى إليه الفقيه في البيت سعيا, وأكثر من ذلك أنه سيسافر إلى القاهرة حيث يتعل

 هللا الصالحين من أمثال )سيدنا الحسين والسيدة زينب وغيرهما الكثير( 
 فقد كان ينظر إلى القاهرة على أنها تمثل األزهر و أولياء هللا الصالحين .

مل انتصار الفقيه الجديد عليه ولكن لم تدم السعادة كما كان يتوقع الصبي, فسيدنا لم يطق صبرا على هذه المقاطعة ولم يحت
)السيد عبد الجواد( لذلك سعى إلى أبي الصبي بكل السبل و يتوسل بفالن و عالن حتى النت قناة الشيخ )رضي والد الصبي 

 عن سيدنا( .
 ليستعيد حفظ ال رآن : ةالصبي يعود للاتاب للمر  الثالث

أخرى , ولكنه عاد إليه كارها مجبرا , ألنه يعلم ما سيجده عند  و أمر الشيخ )والد الصبي( ابنه بأن يعود إلى الكتاب مرة
سيدنا و العريف من تعنيف , فقد كان الصبيان ينقلون للعريف و سيدنا كل ما يقوله الصبي عنهما , فقد كانت أوقات الغداء 
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من ألفاظ , وكان سيدنا  طوال هذا األسبوع شديدة صعبة على الصبي, فقد كان العريف يعيد عليه ما كان يطلق به لسانه
 يلومه بشدة على أقواله الشنيعة فيهما .

 دروس تعلمما الصبي من عودته للاتاب :
تعلم الصبي كثيرا من الدروس في هذا األسبوع فقد تعلم االحتياط في األلفاظ , وتعلم أنه من الخطل )قلة العقل وفساده( 

الشيخ قد أقسم بأغلظ األيمان أال يعود الصبي للكتاب أبدا, وها هو قد والحمق)التهور( أن يطمئن اإلنسان لوعود الرجال , ف
الشيخ وسيدنا  –عاد, و كذلك سيدنا فقد كان يرسل الطالق و األيمان )القسم( وهو يعلم أنه كاذب, فلم يعد هناك فرق بينهما 

يثه لسيدنا و العريف ليتقربوا منهما, وكذلك الصبيان الذين يشتمون العريف و سيدنا حتى يسب و يشتم معهم ثم ينقلون حد –
و ها هي أمه تضحك منه عندما اشتكى لها سيدنا ما قاله الصبي , و أخوته يشمتون به و يعيدون عليه مقالة سيدنا ليغيظوه 
ويثيرون )يحركون( سخطه )غضبه( و لكنه كان يتحمل كل ذلك , في صبر وجلد )تحمل( , فقد كان يعلم أنه سرعان ما 

 لك القرية إلى القاهرة وينسى كل ذلك .يغادر ت

 أسئلة و أجوبة شاملة ألحداث الفصل
 

 : ما سبب انقطاع الصبي عن الُكتَّاب ؟ وما نتيجة ذلك ؟ 1س
جـ : ألن فقيهاً آخر يدعى الشيخ عبد الجواد كان يأتي إلى الصبي كل يوم في بيته ليقرأ عليه الصبي القرآن 

  . ً ا يعبث ويلعب في البيت متى انصرف عنه  -وليقرأ هو السورة يوميا نتيجة ذلك : أصبح الصبي حرًّ
 الفقيه الجديد.

 : ما الذي تخيَّله الصبي بعدما تغير الشيخ المحفِّظ له ؟  2س
جـ : ُخيِّل إليه أن األمر قد انقطع بينه وبين الُكتَّاب ومن فيه وأنه أصبح في ِحلًّ من عهده مع سيدنا 

 والعريف . 

 لوك الصبي مع رفاقه بعد انقطاعه عن الكتاب .: صف س 3س
جـ : كان يلهو ويعبث بالُكتَّاب وبسيدنا وبالعريف إذ إنه كان يظهر من عيوبهما وسيئاتهما ما كان يخفيه  

 قبل ذلك وكان يطلق لسانه فيهما.

 : ما سبب تغيُّر سلوك الصبى ؟  4س
احد مع أخيه األزهري حيث يلتحق باألزهر ويذهب جـ : ألنه علم بأنه سوف يسافر إلى القاهرة بعد شهر و

 إلى زيارة األولياء . 

 : ما الذي تمثله القاهرة بالنسبة للصبي ؟ 5س
 جـ : كانت القاهرة عنده مستقر األزهر ومشاهد األولياء والصالحين .  

 : )السعادة ال تدوم( . . وضح ذلك من خالل أحداث هذا الفصل .  6س
يف وأنه سيسافر إلى القاهرة حيث االلتحاق جـ : بعدما اطمأن ال صبي بأنه لن يعود إلى الُكتَّاب وسيدنا والعّرِ

باألزهر فوجئ بأن والده قد أعاده إلى الكتاب فالقى فيه ما لم يكن يتوقعه من سيدنا وذلك بأن الرفاق قد 
 نقلوا إليه كل ما كان يحدث منه ويقوله عن سيدنا والعريف . 

 ه سيدنا مع الصبي بعد عودته إلى الكتاب ؟ : ما الذي فعل 7س
ً مقدراً ما سيلقاه من سيدنا وهو يقرئه القرآن للمرة الثالثة ، فكان  جـ : لقد عاد الصبي إلى الكتاب كارها

 سيدنا يحرمه من الراحة في أوقات الغداء طوال األسبوع . 

 : ما الذي تعلمه خالل هذا األسبوع من عودته إلى الكتاب ؟  8س
ـ : لقد تعلم الصبي االحتياط في اللفظ وتعلم أيضاً أن من الفساد والسفه االطمئنان إلى وعيد الرجال وما ج

 يأخذون أنفسهم به من عهد. 
: وضح المقصود من قول الكاتب . )إن من الخطل والحمق االطمئنان إلى وعيد الرجال وما يأخذون به  9س

 أنفسهم من عهد( .

 أال يعود الصبي إلى الكتاب وها هو قد عاد . أن الشيخ قد أقسم  - 1
 أن سيدنا يرسل الطالق واإليمان إرساالً وهو يعلم أنه كاذب . - 2
الصبيان يتحدثون فيشتمون له الفقيه والعريف ويغرونه بشتمهما ثم يتقربون بنقل الكالم لسيدنا  - 3 

 والعريف .
 أمه تضحك منه وتحرض سيدنا عليه .  - 4 

 ان الصبي يحتمل هذا كله في صبر وجلد ؟ : لم ك 10س
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 جـ :ألنه يدرك ويعلم أنه ليس بينه وبين فراق هذه البيئة كلها إال شهر أو بعض شهر .

 اسئلة يجيب عليها الطالب 
 ما المراد بـ )وعيد الرجال( ؟ ( 1) 

-------------------------------------------------------------------------- 
 ماذا تعلم الصبي بعد هذا الموقف ؟  (2)

( انقطهههع الصهههبي عهههن 3) ---------------------------------------------------------------------------
 الكتاب , فكيف واصل حفظ القرآن ومراجعته؟

---------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------- 

 ( بم أطلق الصبي لسانه؟ وما أثر ذلك عليه فيما بعد؟4) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------- 
 ( كلمة }الكتّاب{ تستخدم مفردا وجمعا.. وضح ذلك.5) 

-------------------------------------------------------------------------- 
الغههرض  مهها  -ألههم يكههن الشههيخ قههد أقسههم أال يعههود الصههبي إلههى الكتَّههاب أبههًدا ( وههها هههو ذا قههد عههاد  (  (  6) 

 ؟البالغي للسؤال 
--------------------------------------------------------------------------- 

 هات مما قرأت ما يدلل على ذلك .. يقول المثل الشعبي : " دوام الحال من المحال "   -(  7 ) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------- 

 الفص  الساب  
 )االستعداد لألزهر(

 سنة أخرى هي ال رية :
و ها هو الشهر قد مضى و عاد أخوه األزهري , و لكنه لم يأخذه معه كما كان يمني الصبي نفسه , فقد كان صغيرا 

في أن يحتمله , فأشار عليهم بأن يبقى سنة أخرى في القرية , و من الصعب إرساله إلى القاهرة , فلم يرغب أخوه 
 يستعد فيها ل زهر وللدراسة فيه , و بقي الصبي دون أن يحفل )يهتم( أحد برضاه أو غضبه .

 االستعداد لألزهر بحفظ األلفية ..
اد للدراسة باألزهر ورغم ذلك فقد تغير نمط حياته بعض الشيء فقد أشار عليه أخوه بأن يقضي السنة في االستعد

فأعطاه كتابين ليحفظ األول ويقرأ ما يشاء من الثاني فكان األول هو األلفية )ألفية ابن مالك في النحو( و هو ما ال 
 بد عليه من حفظه , أما الثاني فكان )مجموع المتون( و طلب منه قراءته واستظهار )حفظ( ما استطاع منه .

أشياء غريبة من الكتاب األخر لم يفهم منها شيء , ومما حفظه من ذلك الكتاب  وقد حفظ الصبي األلفية , كما حفظ
المية األفعال( هذا ما حفظه الصبي من الكتاب الثاني )مجموع  –الرحبية  –السراجية  –الخريدة  –)الجوهرة 

 المتون( دون أن يفهم من هذه األشياء شيء وال حتى أسمائها .
كان يقدر أن ذلك هو العلم , الذي يجب أن يستعد به ل زهر , كما أن أخاه حفظها و  فما الذي دفعه لحفظها ؟ , لقد

 فهمها , فأصبح عالما له مكانة عالية بين جميع الناس , الكل ينتظره و يتحدث بمقدمه إلى القرية ليقضي أجازته .
شيخ يشرب كالمه شربا و يقبله ولما جاء إلى القرية أقبل عليه الناس فرحين مبتهجين )مسرورين( , و ها هو ال

دون مناقشة , بل يعيده على الناس مفتخرا ومتباهيا , حتى أهل القرية كانوا يتوسلون إليه ليقرأ لهم درسا في 
 التوحيد أو الفقه , وكذلك الشيخ كان يتوسل عليه بكل ما استطاع و ما لم يستطع لكي يلقي عليهم خطبة الجمعة .

 ولد النبي  ) صلى هللا عليه و سلم ( :األخ األزهري  واحتفا  م
كان ذلك اليوم يوم مشهود , فقد لقي األزهري من الحفاوة والتكريم من أهل القرية ما لم ينله أي من شبان القرية , 

أهل القرية للفتى األزهري قفطانا  ىفقد كانوا الناس يتحدثون عن ذلك اليوم قبل مقدمه )مولد النبي( بأيام , فقد اشتر
يدا و جبة جديدة , و طربوشا جديدا و مركوبا جديدا , و لما أقبل ذلك اليوم و انتصف النهار اتجهت األسرة إلى جد

 طعامهم فلم يأكلوا إال قليال .
ولبس الفتى األزهري ثيابه الجديدة , و عمامة خضراء و ألقى على كتفه شاال من الكشمير , وظلت أمه تدعو له 

فظها , و ظل األب يدخل و يخرج فرحا بابنه و ما يلقاه من أهل القرية .وما أن خرج الفتى وتتلوا التعاويذ التي تح
حتى حمله جماعة من الناس و وضعوه على فرس كان ينتظره خارج البيت , و طافوا به في القرية , و حوله 
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لهواء , و الناس تتغنى بمدح الناس من كل مكان أمامه و خلفه و عن يمينه وشماله , والبنادق طلق أعيرة النار في ا
 النبي صلى هللا عليه و سلم .

كل ذلك ألن أهل القرية اتخذوا من هذا الفتى األزهري خليفة , وطافوا به في المدينة والقرى المجاورة ,و إنما 
 حصل على هذه المكانة ألنه أزهري قرأ العلم وحفظ األلفية والخريدة والجوهرة. 

 اث الفصلأسئلة و أجوبة شاملة ألحد
 

 : هل تحقق حلم الصبي في أن يذهب مع أخيه للقاهرة ؟ ولماذا ؟ 1س
جـ : ال ، لم يتحقق حلمه وذلك ألنه كان صغيراً ولم يكن من اليسير إرساله إلى القاهرة ولم يكن أخوه يحهب 

 أن يحتمله . 

 زهر ؟ : بم أشار أخوه األزهري عليه أن يفعله خالل السنة التي تأجل فيها سفره ل  2س
جـ : أن يبقى سنة يقضيها في االستعداد ل زهر وقد دفع )أعطى( إليه كتهابين يحفهظ أحهدهما وههو ألفيهة ابهن 

 مالك ويتصفح كتاب مجموع المتون . 

: طلب األخ األزهري من الصبي حفظ األلفية وحفظ بعض الفصول من كتاب )مجموع المتون( ؟ فما  3س
 هذه الفصول ؟ 

 المية األفعال( .  -الرحبية  -الراجية  -الخريدة  -جوهرة جـ:الفصول هي )ال

 : ما صدى مسميات هذه الفصول على نفس الصبي ؟ 4س
جـ : كانت هذه المسميات تقع من نفسه مواقع زههو وإعجهاب وذلهك ألنهه يقهرر أنهها تهدل علهى العلهم ، وههو  

لممتازة في نفس أبويه وإخوته وأهل القرية يعلم أن أخاه قد حفظها وفهمها فأصبح عالماً وظفر بهذه المكانة ا
 جميعاً . 

 : ما مظاهر فرحة أهل القرية بعودة األخ األزهر إليهم ؟  5س
جـ : كانوا يتحدثون عن عودته قبلها بشهر ، حتى إذا جاء أقبلوا إليه فرحين مبتهجين متوسهلين إليهه أن يقهرأ 

ديهدة وقفطانهاً وطربوشهاً ومركوبهاً وطهافوا بهه البلهدة فهي لهم درساً في التوحيد أو الفقه وقد اشتروا لهه جبهة ج
 موكب عظيم . 

 : ما مظاهر تعظيم األب البنه األزهري ؟  6س
جـ : كان يتوسل إليه ُمِلحاً مستعطفاً بإلقهاء خطبهة الجمعهة علهى النهاس بهاذالً مها اسهتطاع ومها لهم يسهتطع مهن 

 األماني . 

 ل والحفاوة من أسرته وأهل القرية جميعاً ؟ : ِلَم كان األزهري يلقى كل هذا اإلجال7س
 جـ : ألنه أزهري قد قرأ العلم وحفظ األلفية وكتاب )مجموع المتون( .

 اسئلة يجيب عليها الطالب 

 ؟علم الفقه  –(عرف علم التوحيد  1)  
---------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------- 
 (كيف احتفلت القرية بالشاب األزهرى ؟ وعالم يدل ذلك؟2)

---------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------- 

 (ما مظاهر إعجاب الشيخ بالفتى األزهرى المثقف ؟3)
---------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------- 
 الفصل؟ (  ما مظاهر االحتفال بالمولد النبوي كما وردت فى4) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------- 
 بعض العادات والتقاليد التى انتشرت فى الريف وضحها. (تحدث هذا الفصل عن 5) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------- 
 ود بهذه العبارة :المقص« . كان الشيخ يشرب كالم أخيِه األزهرى شربًا  ( 6) 

) جــ ( أن الشيخ     ) ب ( أن الشيخ كان ينسى كالمه .             شيخ كان يحب كالمه . أ ( أن ال)    
 كان يحفظ كالمه .

 " كان دافع الصبي للدراسة في األزهر بحثاً عن " :  - (  7) 
 اء هللا الصالحين(زيارة أولي -مكان يأوي إليه  -صحبة يرتاح إليها  -)مكانة يتيه بها 

 ما األسماء التي تشير إليها الفقرة ؟ وبم برر الصبي إعجابه بها ؟ -( 8)
---------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------- 
 فر الصبي إلى القاهرة ؟ وكيف قضى السنة التي تأجل فيها سفره ؟لماذا تأجل س  -( 9)

---------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------- 

 الفص  الثامن 
 ( العلم بين ماانتين )

 ة العلما  هي ال رية والمدينة والعاصمة:اختالف منزل
للعلم في القرى ومدن األقاليم جالل )عظمة( ومكانة عالية ال مثيل لها في العاصمة , وذلك أن العلم مثله كمثل بقية 
السلع , يخضع لقانون العرض والطلب , وهذا القانون ينص على أنه كلما زادت السلعة و كثرت كلما قل ثمنها , و 

 نت شحيحة و قليلة كلما غلى ثمنها وزاد .كلما كا
وهذا ينطبق على العلم فالعلماء في القاهرة كثيرون لدرجة أن الناس هناك لم يعودوا يحفلون بهم وال يكاد يسمع لهم 

 أحد , فهم يكثرون القول و فنونه فال يستمع لهم إال تالميذهم .
والعظمة والمهابة , جدا ولذلك , يتمتعون بقدر كبير من الجالل  أما في الريف واألقاليم فتجد أن العلماء هناك قليلون

 الناس بأحاديثهم , والصبي متأثر بنفسية الريف ولذلك كان يعظم العلماء و فإذا قالوا استمع الجميع لقولهم , ويتأثر
ا بقية هغير التي فطر من( من طينة ُخِلقوا) يعلي من شأنهم كما يفعل أهله , فقد كان يظن بأن هؤالء العلماء فـُِطروا

 الناس . ولذلك هم أفضل من بقية الناس جميعا .
 إعجاب الناس أمام علما  األلاليم :

والدهشة من قولهم , وقد حاول أن  اإلعجابوقد وجد الصبي في علماء القرية من اإلعجاب واإلجالل ما يدفعه إلى 
 مشايخها فلم يوفق في ذلك . وعظماء يجد مثل ذلك اإلعجاب واإلجالل بين علماء القاهرة

 
 

لقد انقسم إعجاب الناس في مدينة الصبي على ثالث أو أربعة علماء , فاز هؤالء العلماء بإعجاب  : علما  المدينة
 ومودة الناس واحترامهم وهم....

ه فكان قصيرا ضخما غليظ الصوت جهوري )عال ومرتفع الصوت( يمت  شدق كاتب المحكمة الشرعية : األول :
و كان هذا الشيخ من  )جانب الفم( باأللفاظ حينما يتكلم , فتخرج هذه األلفاظ و المعاني ضخمة غليظة كصاحبها .

الذين لم يوفقوا في األزهر , فقد قضى فيه ما قضى من سنين فلم يفلح في الحصول على العالمية )المؤهل 
عية . وكان حنفي المذهب , ولم يكن في المدينة من العالي(ولم يفلح في القضاء , فقنع بمنصب كاتب المحكمة الشر

أتباع أبي حنيفة كثيرون مما كان يغيظه ويدفعه إلعالء مذهب أبي حنيفة في كل مجلس , والحط من مذهب 
 الشافعي ومالك , فما كان من الناس إال أن يضحكوا منه . 

خطبة والصالة , وكان معروفا بين الناس إمام المسجد : كان شافعي المذهب و إمام المسجد وصاحب ال الثاني :
بالتقى والصالح والورع . ويعظمه الناس إلى حد يشبه التقديس , فيتبركون به ويلتمسون لديه شفاء مرضاهم , 

 وقضاء حوائجهم , حتى أنه كاد يرى في نفسه أنه ولى من أولياء هللا الصالحين .
بعد موته و كان كثير منهم يتحدثون بأنه حينما نزل قبره قال وقد ظل أهل المدينة يذكرونه بالخير والصالح حتى 

بصوت سمعه المشيعون ) اللهم اجعله منزال مباركا ( , وكان كثيرا منهم يتحدث عما رآه له في المنام من نعيم 
 وجزاء عظيم .

وكان متواضعا يكتفي  : الشيخ المالكي : عالم مالكي المذهب , لم ينقطع للعلم , فقد كان تاجرا ومزارعا ,الثالث 
ببعض الدروس عن الدين وبخاصة علم الحديث كلما سمح له وقته بذلك , ولم يكن يحفل )يهتم( به إال فئة )جماعة( 

 قليلة من أهل المدينة .



                                                                                                   سلسلة النوابغ التعليمية                                                                                                      
 فى اللغة العربية

                                                                                                                                                                                          األستاذ : كمال عبد رب النبى
  01022632151ت : 

22 

 الفتى األزهري )أخو الصبي ( : الرابع :
فسة شديدة بين الفتى األزهري كان قاضيا ممتازا , وقد أسندت الدولة له قضاء أحد األقاليم , وكانت هناك منا

والشيخ )كاتب المحكمة( , فقد كان الناس على عادتهم أن ينتخبوا خليفة لهم كل سنة , فغاظه أن ينتخب الناس ذلك 
الفتى خليفة دونه , ولما تحدث الناس أن الفتى األزهري سيخطب الجمعة في المسجد لم يقل شيئا بل انتظر حتى 

 جاء يوم الجمعة .
بل الفتى ليصعد المنبر أسرع كاتب المحكمة إلى إمام المسجد وقال بصوت مسموع , إن ذلك الشاب حديث ولما أق

السن وال ينبغي أن يخطب الجمعة في مسجد فيه الشيوخ وأصحاب األسنان )كبار السن( وهدد اإلمام بأنه لو سمح 
 أن تصح صالته وال تبطل فليتبعه .لذلك الشاب بالخطبة فسوف ينصرف , وأسرع ينادي في الناس أن من أراد 

اضطرب الناس بسبب تلك المقولة وأسرع إمام المسجد وصعد هو المنبر وألقى الخطبة وصلى بالناس حتى ال 
تحدث فتنة , وبذلك استطاع كاتب المحكمة أن يمنع الشاب األزهري من الخطبة تلك السنة . وبذلك ضيع ذلك 

ن والده ينتظرها على أحر من الجمر , كما ضاع على الفتى جهد كبير الكاتب على الشاب األزهري , فرصة كا
 بذله قبل ذلك بأيام في إعداد وحفظ الخطبة , وقد كان ألقاها على والده أكثر من مرة ليطمأن أنه لن يخطئ .
ضعت وها هي أمه تخاف عليه من الحسد , فما كاد يخرج لكي يلقى الخطبة , إال وأسرعت ألقت جمرا في إناء وو

عليه من أنواع البخور ثم قامت إلى كل غرفة تبخرها وتهمهم بكلمات , لتحفظ ابنها من الحسد , واستمرت كذلك 
حتى عاد فقامت تبخره تهمهم بهذه الكلمات و دخل الشيخ وهو غاضب بشدة يلعن ذلك الرجل الذي أكل الحقد 

 والحسد قلبه فمنع ابنه من إلقاء خطبة الجمعة .
الرسميين : لقد كان هناك كثيرا من العلماء المنبثين ) المنتشرين ( في المدينة وقراها )ج قرية( وريفها العلماء غير 

 خاصة ( ,ومنهم الحاج الخياط الذي كان دكانه يشبه الُكتاب .× , وكان لهم تأثير كبير في دهماء الناس )عامة الناس
وكان يزدري )يحتقر( العلماء جميعا, ألنهم يأخذون  كان شحيحا )بخيال( , ومتصال بشيخ من كبار أهل الطرق ,

 علمهم من الكتب فقد كان يرى بأن العلم الصحيح هو ذلك الذي يأخذه اإلنسان عن الشيوخ , ويُسمى بالعلم اللدني .
 هو ذلك العلم الذي يلقيه هللا في قلب اإلنسان عن طريق اإللهام , دون الحاجة للكتب . العلم اللدني :

 العلما  :الصبي و
لقد استطاع الصبي أن يتردد على كل هؤالء العالء ويتعلم على أيديهم حتى جمع مقدارا ضخما من العلم , يغلب 
عليه االختالف االضطراب التناقض . وكان ذلك من أهم العوامل التي أثرت في تكوين الصبي العقلي , حيث لم 

 يخُل عقله من التناقض واالضطراب .

 املة ألحداث الفصلأسئلة و أجوبة ش
 

 : وازن الكاتب بتن نظرتي الريف والحضر للعلماء في عصره . وضح ذلك . 1س
جههـ : تختلههف نظرتهها الريههف والحضههر للعلمههاء فههي عصههر الكاتههب فبينمهها يحظههى العلمههاء فههى الريههف بالتقههدير 

 ير تالميذهم . واإلجالل والمهابة واإلكبار نجد العلماء في العواصم والمدن ال يكاد يشعر بهم أحد غ

 : الكاتب متأثر بنفسية أهل الريف فيما يخص العلم والعلماء . وضح ذلك .  2س
جـ : يبدو الصبي متأثراً بنفسية الريف حيث إنه يكبر العلماء كما يكبرهم الريفيون ، ويكاد يؤمن بأنهم خلقوا 

 من طينة نقية ممتازة غير الطينة التي خلق منها الناس جميعاً .

 ستطاع كاتب المحكمة أن يحول بين الفتى األزهري وبين إلقاء خطبة الجمعة . وضح ذلك .: ا 3س
جـ : عندما علم هذا الكاتب بأن خطبة الجمعة ستكون مهن نصهيب ههذا الفتهى األزههري إذا بهه يهنهض حتهى  

بهر وال أن انتهى إلى اإلمام فقال في صوت سمعه الناس إن هذا الشاب حديث السن وما ينبغي أن يصعد المن
يخطب وال أن يصلى بالناس وفيهم الشيوخ وكبار السن ولئن خليت بينهه وبهين المنبهر والصهالة ألنصهرفن . 
حتى إذا التفت الناس إليه قال : من كان منكم حريصاً على أال تبطل صالته فليتبعني فما كهان مهن اإلمهام إال 

 أن نهض وألقى الخطبة وصلى بهم.

 سوف يلقى خطبة الجمعة فما مظاهر اهتمامها بذلك ؟  : علمت األم أن ابنها 4س
 جـ : ما مظاهر اهتمامها :

 كانت أمه مشفقة عليه من الحسد . - 1
 نهضت إلى البخور وطافت به البيت حجرة حجرة وتهمهم بكلمات ال تُْفَهم  - 2

  : ماذا تعرف عن العالم الشافعي خطيب المسجد ؟ 5س
تقى والورع يعظمه الناس ويتبركون به إلهى حهد يشهبه التقهديس إذ إنههم يلتمسهون جـ : كان عالماً معروفاً بال 

شفاء مرضاهم وقضاء حاجاتهم عنده ويذكرونه  بالخير
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 : كان في المدينة شيخ مالكي المذهب عرف بتواضعه وضح ذلك . 6س
ويهذهب إلهى المسهجد  جـ : لقد كان هذا الشيخ عالماً ولم يتخذ العلم حرفة وإنما كان يعمل في األرض ويتجهر

 فيؤدى الصالة ويفقه الناس في دينهم متواضعاً غير متكبر عليهم .

 : صف موقف الحاج الخياط من العلماء مبينا ًموقف الناس منه. 7س
جـ : كهان النهاس مجمعهين علهى أنهه شهحيح بخيهل . وكهان ههذا الحهاج يحتقهر العلمهاء جميعهاً ؛ ألنههم يأخهذون 

 يوخ كما أنه كان يرى أن العلم الصحيح إنما هو العلم اللدني .علمهم من الكتب ال عن الش
 : ما موقف الصبي من العلماء السابقين ؟  8س

جـ : كان يتردد على مجالسهم ويأخهذ عهنهم جميعهاً حتهى اجتمهع لهه مهن ذلهك مقهدار مهن العلهم ضهخم مختلهف 
 مضطرب متناقص مما كان له أثر في تكوين عقله.

 األزهريين ، و علم القراء ، و العلم اللدنى ؟: ما الفرق بين علم  9س
 ج : علم األزهريين : علم منهجى يتعلمه الطالب عن طريق شيوخهم .
 علم القراء : علم يحصل عليه الطالب عن طريق القراءة فى الكتب .

 العلم اللدنى : علم يهبط على القلب من عند هللا و ال يحتاج إلى معرفة القراءة و الكتابة .

 الطالب ئلة يجيب عليها اس

 جاءت جملة )قانون العرض والطلب( في سياق حديث طه حسين وقصد بها :  (  1) 
 كثرة العلماء في القاهرة( . -جهل الناس في القرى  -) اتساع أرجاء القاهرة 

 وضح موقف كل من الناس وطه حسين من علماء القاهرة والريف .   -( 2) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------- 
 علل : قول طه حسين : "ولنساء القرى ومدن األقاليم فلسفة آثمة وعلم ليس أقل منه إثماً " .  -( 3)

---------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------- 

 ( ما الساعة التي كان ينتظرها األب؟  4 )
--------------------------------------------------------------------------- 

 األم؟( كيف كانت حالة األب و 5) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------- 
 ( من الذى حال بين الفتى وتحقيق مأربه؟ 6 ) 

--------------------------------------------------------------------------- 
 ( بم وصفه األب؟      7 ) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------- 

   .  القاهرة فى ومكانتهم الريف فى العلماء مكانة بين قارن( 8) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------- 
   العلماء؟ إلى ينظر الفتى كان كيف( 9)

---------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------- 

  . جمال من العبارة فى ما بين( معانيها تصدمك( )10) 
--------------------------------------------------------------------------- 

 ياط ؟ وما رأيه في العلماء جميعاً ؟ ولماذا ؟عالَم أجمع الناس على وصف الحاج الخ -( 11) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------- 
ذلك . ثم بين نظرة الكاتب إلى  يرى الكاتب أن العلم يجرى عليه قانون العرض والطلب . وضح -( 12)
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 العلماء .
---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------- 

 الفص  التاس  
 )سهام القدر(

 الحيا  حلو  ومر  :
تلك السنة بين البيت والكتاب والمحكمة والمسجد وبيت المفتش ومجالس العلم وحلقات الذكر عاش الصبي حياته في 

 , وهو ال يشعر ل يام بطعم معين , فهي حلوة مرة ومرة أخرى , وبينهما أيام فاترة )ضعيفة بال بهجة( سخيفة . 
جلها الحياة لم تكن شيئا أمام ذلك األلم وفي أحد األيام ذاق طعم األلم الحقيقي , وعرف أن كل اآلالم التي كره من أ

الذي شعر به الفتى , وهنا عرف أن الدهر يمكن أن يؤلم الناس ويؤذيهم كما يستطيع أن يجعل لهم الحياة حلوة 
 مبهجة في آن )وقت( واحد .

 هرحة األسر ... أخت الصبي الصغرى :
من عمرها , وكانت تتميز بخفة الروح ,  كان للصبي أخت صغيرة هي صغرى أبناء األسرة , كانت في الرابعة

فصاحة اللسان , ,وطالقة الوجه )ظهر عليه عالمات الفرح( , وكانت قوية الخيال, فقد كانت تجلس أمام الحائط 
وتتحدث معه كما تتحدث أمها لمن يزورها بالبيت , وكانت تسبغ على )تفيض وتضفي عليها( كل شيء صفة الحياة 

 كل لعبها إلى نساء ورجال تلعب معهم وتتحدث إليهم . والشخصية , فكانت تحول
وقد كانت كل األسرة تشعر بلذة وفرح شديد أثناء سماعها لهذه األحاديث بين الفتاة والعرائس , دون أن تشعر الفتاة 

 أن هناك من يراقبها ويسمع حديثها .
 االستعداد للعيد :

األضحى حتى  أخذت األم وأبنائها يستعدون فاألم : قامت  لم يكد تظهر بوادر )بشائر ومقدمات.م / بادرة( عيد
بتهيئة)تجهيز(الدار , وإعداد الخبز والفطير .وأخوة الصبي أخذ كل منهم في االستعداد أيضا لهذا العيد , فيختلفون 

العيد  )يذهبون( إلى الخياط والحذاء)صانع األحذية( ويلهو الصغار بهذه التغيرات الطارئة على البيت بسبب قدوم
.أما الصبي فلم يحتاج لالختالف )التردد( إلى خيّاط أو حذاء , وال حتى اللهو بهذه التغيرات الطارئة على الدار , 
بل كان يكتفي بأن يخلو إلى نفسه ويعيش في الخياالت التي كان يستمدها من القصص والكتب التي كان يقرأها , 

 ولذلك كان يسرف )يزيد( في قراءتها .
 ألطفا  هي الريف :إهما  ا

أقبلت بوادر العيد , وأصبحت الفتاة ذات يوم تشعر بنوع من الفتور والهمود )الضعف والمرض ( ولم يلتفت إليها 
 أحد , وهي عادة أهل الريف وبخاصة إذا كانت األسرة كثيرة العدد , واألم تعمل بكثرة .

ل الصغار إذا اشتكوا , فتعتمد نظرتهم على أن جميع فهناك فلسفة آثمة )نظرة خاطئة( لنساء الريف تقوم على إهما
األطفال يشكون وما هي إال يوم وليلة ويفيق ويُبَلُّ )يُشفَى( , وإذا اهتمت به أمه فإنها تزدري الطبيب )تحتقره( أو 

ي بصره قبل أنها تجهله )ال تعرفه( . وبالتالي تعتمد  على آراء النساء وأشباه النساء , وهي اآلراء التي أفقدت الصب
 ذلك وأفقدت الطفلة حياتها فيما بعد.

فالطفلة ظلت مريضة ومحمومة )مصابة بالحمى(عدة أيام على فراشها في ناحية من نواحي الدار دون عناية حقيقية 
, فما تجد إال أمها أو أختها تدفع إليها شيئا من الطعام من حين آلخر . والحركة مستمرة في الدار التنظيف وتجهيز 

فطير والخبز واالستعداد للعيد . فالصبيان في لهوهم والشباب في ثيابهم الجديدة واألب يذهب ويروح ويجلس إلى ال
 أصحابه في آخر النهار وأول الليل .

 شبح الموت يحلق على دار الصبي :
ت الذي لم ولما كان اليوم الرابع من مرض الفتاة توقف كل شيء ,وعرفت األم أن شبح الموت قد اقترب من البي
 يعرفه من قبل فلم يدخل هذا الشبح ذلك البيت سابقا كما لم تعرف األم لذع )إحراقه وشدته(األلم الصحيح .

كانت األم في عملها وفجأة تسمع صياح ابنتها , فتترك كل شىء وتسرع إليها , ويشتد صياح الفتاة ساعة بعد ساعة 
كون لهوهم والشباب يتركون حديثهم ويترك األب أصدقائه ويسرع , ويترك الجميع ما كانوا يعملونه , الصبيان يتر

الجميع إليها , ولكن ال جدوى فما زال الصياح مستمر في شدة وألم , األم تحاول أن تعطيها ألوان الدواء واألب 
 )الشيخ( يذهب في ضعف شديد يصلي ويدعو هللا أن يزيل عن ابنته , وما زال الصياح مستمر في شدة وألم .

 لحزن يسيطر على األسر  :ا
وجاء وقت العشاء , فمدت األخت الكبرى المائدة وحضر الشيخ )األب( واألبناء ولكن لم تمد يد إلى الطعام فتفرق 
الجميع وُرفعت المائدة كما وضعت , فما زال الصياح مستمرا , واألم تحدق )تدقق النظر( في ابنتها حينا وترفع 

وقد كشفت رأسها ولم تكن من عادتها , لكن أبواب السماء كانت قد أغلقت في ذلك يدها إلى السماء حينا آخر , 
اليوم , فقد سبق القضاء بما ال بد منه , فاألم تتضرع , والشيخ يتلو القرآن , والغريب أنه مع كل ذلك األلم 
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 والصياح لم يفكر أحد في األسرة كلها في إحضار الطبيب .
 الطفلة وسارات الموت :

الليل فإذا بالفتاة تهدأ وأخذ صوتها يخفت )يضعف ويسكن( , وسكن اضطرابها , وتخيلت األم أن هللا قد سمع وتقدم 
دعاءها وزوجها وقد انحلت األزمة , ولكن هذا الحل كان حال نهائيا , فقد رحم هللا هذه الفتاة من األلم وكانت آياته 

ابنتها ستنام , فهي في هدوء متصل , ال صوت وال  في ذلك هدوء االضطراب وخفوت الصوت , وتخيلت األم أن
 حركة وإنما هو نفس خفيف يخرج بين شفتيها ثم يتوقف فجأة , فقد فارقت الحياة .

 مظاهر الحزن واأللم لوها  الطفلة :
والكاتب ال يعرف ما المرض الذي أصاب الفتاة , وال يعرف كيف انتهت حياتها , وقد ارتفع صوت آخر بالصياح 

كاء إنها األم التي شعرت بجزع وهلع )حزن شديد( فقد أحست بالثكل )الموت والهالك وفقد الحبيب والولد( والب
وانهمرت دموعها حتى قطعت الدموع صوتها )حبسته ومنعته من االنطالق( وكانت تلطم خديها وتصك )تضرب( 

ه , في حزن شديد وأسرع ليتقبل العزاء أما األب فكان ال ينطق بكلمة واحدة , وإنما تنهمر دموع صدرها بيديها .
أما األبناء اختلفوا فمنهم من قسا قلبه فنام ومنهم من رق قلبه فسهر الليل حزنا  من الجيران في صبر وجلد)تحمل( .

على أخته ثم كان يوم عيد األضحى , وقد أقبل األب ومعه بعض الرجال فأسرعوا وحملوا الفتاة إلى حيث مثواها 
 ها من ساعة حزن وبكاء حينما عاد األب ظهرا بعدما وارى ابنته التراب   األخير , ويال

 المصائب تتوالى على األسر  :
ومنذ ذلك اليوم اتصلت األواصر )الصالت( بين األحزان وبين هذه األسرة , فبعد شهرا واحدا مات أبو الشيخ 

مها الفانية )التي بلغت أرذل العمر وعمرت الهرم )الكبير في السن( , وما هي إال أشهر قليلة حتى فقدت األم أ
طويال( , فأصبح البيت ال يعرف سوى الحداد الدائم المتصل , وأصبح األلم والحزن يقفو )يتبع( بعضه بعضا منه 

 الالذع )الشديد( ومنه الهادئ .
ل بال أفراح فقد جاء يوم منكر حزين لم تعرف له األسرة مثيل والذي جعل حياتها كلها حزن متص اليوم الحزين :

قضى ذلك اليوم على األم أن تلبس السواد طوال حياتها وأال تفرح إال بكت إثر)بعد( ضحكها , وجعلها ال تعرف 
 معنى الفرح ,وال تفارق الدموع خديها , وال تبتسم لعيد إال وهي كارهة راغمة )مكرهة,مجبرة( .

 وبا  الاوليرا ومرض أخيه الشاب :
م , فقد كان الصيف حزين منكر )غير محبب للنفس بسبب أحزانه( 1902أغسطس سنة  21 كان هذا اليوم هو يوم

, فقد انتشر وباء )المرض الذي انتشر وتفشى( الكوليرا الذي فتك بأهل مصر )قتل على غرة( , وقضى على أسر 
ورسل مصلحة الصحة بكاملها , ودمر مدنا وقرى كاملة , حتى أغلقت المدارس والكتاتيب وانبث )انتشر( األطباء 

وكان من نتيجة  )وزارة الصحة( في القرى والمدن ومعهم أدواتهم وخيامهم يحجزون فيها المصابين والمرضى .
ذلك أن الهلع )الفزع والخوف الشديد( قد أصاب الناس وهانت في أعينهم الدنيا, حتى أن سيدنا أكثر من كتابة 

الشر( وبدأت كل أسرة تتحدث عما أصاب األسر األخرى و  الحجب والمخلفات )أدعية تكتب في الحجاب لمنع
الهلع المستمر , تسأل نفسها ألف مرة في كل يوم بمن تنزل  وتنتظر حظها من المصيبة , أما أم الصبي , فقدأصابها

 النازلة )المصيبة( من أبنائها  وبناتها, حتى أتاها الجواب في أحب وأكثر أبنائها بر بوالديه .
 أخي الصبي )المصاب بالاوليرا ( :صفات الفتى 

كان ل سرة فتى في الثامنة عشر من عمره حصل على البكالوريا )الثانوية العامة( وانتسب لمدرسة الطب , فقد 
 كان أنجب أفراد األسرة وأذكاها وأرقها قلبا وأكثرهم برا بوالديه وأعطفهم على إخوته , وكان سعيدا مبتهجا دائما .

باء اتصل بطبيب المدينة وكان يرافقه إلى حيث يذهب , وكان يقول بأنه يتمرن على صنعته حتى جاء يوم وعندما انتشر الو
 م.1902أغسطس 20

 ما الذي حدا هي ذلك اليوم ؟ 
عاد الفتى على عادته مبتسما سعيدا والطف أمه وداعبها , وقال بأن المدينة لم تصب اليوم إال بعشرين حالة فقط , 

في االنحسار , ولكنه شكا من بعض الغثيان )اضطراب في المعدة حتى تكاد تقيء( ثم خرج ألبيه وأن الوباء بدأ 
فجلس معه وحدثه كعادته , وجاء أصدقائه فذهب معهم إلى حيث يذهبون كل ليلة عند شاطئ اإلبراهيمية , ثم عاد 

ثم  وأمه فإنه فشل في إقناعهما بذلك . إلى البيت وزعم ألهله أن أكل الثوم يقي من هذا المرض فأكل الجميع إال أبيه
دخل الجميع للنوم , فإذا بصيحة غريبة م ت إرجاء )نواحي ( البيت . فهب )استيقظ مسرعا( لها كل من في البيت 

 , وأسرع الجميع إلى دهليز)مدخل البيت ج / دهاليز( البيت متجهون إلى مصدر الصوت .
 المرض واشتداده على الفتى :

اب بالمرض وقد كان يحاول جاهدا أن يكتم صوت القيء , فقد قضى ساعة أو ساعين يخرج من لقد أصيب الش
الحجرة على أطراف قدميه فيقيء ويعود دون أن يشعر به أحد فلما اشتد المرض لم يستطع أن يكتم صوته فسمع 

ت األم بمن تنزل النازلة الجميع هذه الحشرجة )صوت يتردد في الحلق أثناء القيء( ففزعوا لها جميعا . وهنا عرف
ومن أبنائها سيصاب بهذا المرض اللعين , أما األب لم يستطع أن يفعل شيئا سوى أن يتمالك نفسه في صبر وجلد 

 ويدخل ابنه إلى حجرته وأمر بالفصل بينه وبين إخوته أسرع فأحضر جارين من جيرانه ثم أسرع إلى الطبيب .
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 ا ؟ماذا هعلت األم عندما علمت بمرض ابنم
كانت أم الفتى مروعة )خائفة( مؤمنة جلدة , تهتم بابنها , حتى إذا توقف القيء أسرعت إلى الدهاليز فرفعت يديها 
ووجهها إلى السماء وفنيت في الدعاء والصالة )اجتهدت واستغرقت في ذلك( , فإذا سمعت حشرجة ابنها أسرعت 

 أن يشفيه ويرحمه . إليه فوضعت رأسه على صدرها وما زال لسانها يدعو هللا
ولم تستطع أن تحول وتفصل بين الفتى وإخوته , فقد أسرع الجميع إليه وأحاطوا به واجمين )اشتداد الحزن حتى 
منعهم من الكالم( وهو يداعب أمه كلما انتهى القيء , ويلعب مع صغار إخوته , حتى أتي الطبيب فوصف ما 

فجلست األم في حجرة ابنها , أما الشيخ بعدما انصرف  وصف من دواء ثم انصرف على أن يعود في الصباح
 الطبيب فقد جلس قريبا من الحجرة ال يدعو وال يقرأ القرآن وال يتكلم مع أحد من الذين يتحدثون إليه .

 احت ار االبن :
ة األلم , أتى الصبح بعد ألى )جهد شديد( , وأخذ الفتى يشكو ألما في ساقيه فيدلكها له أخواته , وهو يشكو من شد

فمرة يتحمل ومرة يصيح من شدته وألمه .وقد طلب الفتى بأن يُبرق )يرسل إليه برقيه, تلغراف( إلى أخيه األزهري 
في القاهرة ليحضر وكذلك إلى عمه في أعلى اإلقليم , وكان يطلب الساعة من حين آلخر , فقد كان يخشى أن 

 يموت دون أن يراهما .
ى يراهما فقد جاء الطبيب في الصباح , وخرج وقد يئس من شفاء الصبي , وقد أسر وبالفعل فالموت لم يمهله حت

)تحدث سرا( إلى الرجلين بأن الفتى يحتضر , فأسرع الرجالن حتى دخال على الفتى الحجرة وأمه عنده وكانت 
ويواسي أمه ويقول وكان الفتى في تلك اللحظات يتلوى من شدة األلم  تلك أول مرة في حياتها تظهر أمام الرجال .

لها بأنه ليس أفضل من النبي الذي مات وأن الجميع إلى زوال ثم يتجه إلى أبيه يريد أن يواسيه فال يجيب عليه 
 الشيخ .

ثم ألقى نفسه على السرير وعجز عن الحركة , وأخذ يئن )يحدث صوتا من شدة المرض( أنينا يخفت)يضعف( من 
 قليل ورعشة قوية سارت في جسمه  تبعها موت الفتى . وقت آلخر , حتى انتهى الصوت باضطراب

ثم أسرع الرجالن فهيآه )جّهزاه للدفن( وعّصباه وألقيا على وجهه لثاما )رباط يشد على وجه الميت( ثم خرجا 
للشيخ . وما هي إال ساعة حتى تم تجهيز الفتى للدفن , وخرج به الرجال على أعناقهم لمثواه )مستقره( األخير , 

 كادوا يخرجوا به حتى كان أول من لقي النعش ذلك العم الشيخ الذي كان الفتى يتمهل الموت حتى يراه .وما 
 أين اان الصبي ؟

لقد كان الصبي منزٍو في أحد أركان الغرفة واجما كئيبا دهش يمزق الحزن قلبه , حتى أنه ال ينسى أبدا تلك األنة 
 ت بعدها ل بد .التي أرسلها الفتى نحيلة ضئيلة طويلة ثم سك

وظل في مكانه حتى أتى أحد الرجلين فجذبه بشدة , وأخذه إلى مكان بين الناس فوضعه كما يوضع الشيء بال 
 اهتمام .

 أم الفتى :
قامت أم الفتى , وقد انتهى صبرها و وهى جلدها )ضعف تحملها وصبرها( , فما كادت تقف حتى هوت )سقطت( 

كت نفسها حتى خرجت من الغرفة , وبمجرد أن تجاوزتها حتى أطلقت شكاة فأسرع الرجالن وأسنداها , وتمال
 )شكوى(وصيحة عالية ال يذكرها الفتى إال انخلع قلبه من شدتها وشدة ألمها .

وقد ازدحم الناس خارج الدار يواسون الشيخ , وأسرعت النساء إلى أم الفتى يواسين أمه , والشيخ وزوجته 
 ى وما يعانيه من آالم المرض .مشغولون عن كل هؤالء بالفت

 است رار الحزن هي بيت الصبي , )تغير عادات األسر (
فمن ذلك اليوم استقر الحزن العميق )الشديد( في بيت الصبي , وأصبح الفرح واالبتهاج شيء يجب على الجميع من 

اء أو العشاء أن يذكر ابنه شبان وصغار أن يتجنبه . حتى أن الشيخ منذ ذلك اليوم تعود إذا جلس إلى مائدة الغد
الفتى ويبكيه ساعة أو بعض ساعة , وأمامه زوجته تعينه , واألبناء يحاولون تعزية هذين األبوين فال يبلغون منهما 
شيئا )ال يستطيعون( فيجهشون بالبكاء جميعا )يتهيئون ويهمون بالبكاء( . ومن ذلك اليوم تعودت تلك األسرة أيضا 

 ر الموتى من حين آلخر , وكانت من قبل ذلك تعيب على من يذهب لزيارة القبور .أن تعبر النيل إلى مق
 وها  الصبي ألخيه الشاب : 

لقد تغير الفتى منذ ذلك الحين فعرف هللا حق المعرفة وحرص على التقرب إلى هللا تعالى بكل ألوان الطاعة , 
 فأحيانا بالصالة وأحيانا بالصدقة وأحيانا بتالوة القرآن .

عرف الصبي من شيوخه أن اإلنسان يحاسب على أعماله من الخامسة عشر من عمره , وهو يعلم أن أخاه من و
طالب المدارس وكان مقصرا بعض الشيء في واجباته الدينية , وحسب الفترة بين موت أخيه وبداية محاسبته على 

ولذلك فقد عاهد هللا على أن يصلي الخمس أعماله فوجدها ثالثة سنوات ألن الفتى مات في الثامنة عشر من عمره , 
كل يوم مرتين مرة له ومرة ألخيه , وأن يصوم شهر رمضان مرتين أيضا , له وألخيه , وعاهد هللا على أن يكتم 

 ذلك كله عن أسرته وأن يجعل ذلك بينه وبين هللا تعالى . 
أو فاكهة  إال وأطعم منه فقير أو يتيم قبل  وكان من بره بأخيه بعد موته أنه أخذ عهد على نفسه أال يأكل من طعام
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 أن يأكل هو منه .
ويشهد هللا أن الفتى ظل على عهده أشهرا , و ما غير سيرته هذه إال عندما ذهب إلى األزهر  . وقد عرف الصبي 

ص آالف أيضا األرق )السهر( فكان دائما ما يذكر أخاه في سواد الليل فال يستطيع أن ينام ويظل يقرأ سورة اإلخال
المرات ويهبها ألخيه الشاب . وكذلك أخذ ينظم شعرا على نحو ما كان يقرأه في الكتب والقصص يعبر فيه عن 
حزنه العميق على أخيه وال ينهي قصيدة إال وصلى فيها على النبي )صلى هللا عليه و سلم ( ووهب هذه الصالة 

 أيضا ألخيه .
ة( فقد كانت علة أخيه تتمثل له كل ليلة في منامه ويقظته , واستمر وكذلك عرف الصبي األحالم المروعة )المخيف

هذا الحال أعواما عديدة حتى أصبح الصبي فتى ورجال ,  وهو ما زال كما هو من وفاء ألخيه  , يراه في المنام 
 مرة في األسبوع مرة واحدة على أقل تقدير .

من أصحابه وأترابه )أقرانه وأصدقائه(  , وكانت ذكراه  وقد تعزي )تصبر( األخوة عن ذلك الفتى , ونسيه من نسيه
ال تزور الشيخ إال لماما )في بعض األحيان( , ولكن لم يظل يذكره وسيظل يذكره إلى أن يموت إال اثنين هما أمه 

 طه حسين( -وهذا الصبي )يقصد نفسه 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أسئلة و أجوبة شاملة ألحداث الفصل
 

 يقضي أيامه ؟: كيف كان الصبي )طه(  1س
جـ : بين البيت والكتَّاب والمحكمة والمسجد وبيت المفتش ومجالس العلمهاء وحلقهات الهذكر , ال ههي بهالحلوة 

ة ، ولكنها تحلو حينا وتمر حينا آخر ، وتمضي فيما بين ذلك فاترة سخيفة.  وال هي بالمرَّ

 من مرض ما  . وضح .: لنساء القرى فلسفة آثمة في التعامل مع أطفالهن الذين يشكون  2س
الفلسفة اآلثمة : إذا اشتكى طفل فنادراً مها تعنهى بهه أمهه وخاصهة إذا كانهت األسهرة كبيهرة العهدد و األم   جـ :

كثيرة العمل ، إنما تتركه كي يشفى بنفسه ، وال تذهب به إلى طبيب ، وإذا عالجتهه فتعالجهه بعلهم النسهاء فهي 
 الريف )الوصفات البلدية( . 

 رف الصبي األلم الحقيقي ؟ وما الذي اكتشفه عندئذ ؟: متى ع 3س
 جـ : عرفه عندما فقد أخته الصغرى بالموت .

 واكتشف أن تلك اآلالم التي كان يشقي بها لم تكن شيئا . - 

 : بَم وصف الصبي أخته ؟ وبم وصف طفولتها ؟  4س
قوية الخيهال  -عذبة الحديث  -ان فصيحة اللس -طلقة الوجه  -جـ : وصف الصبي أخته بأنها : خفيفة الروح 

. 
وصف طفولتها بأنها : طفولة لهو وعبث , تجلس إلى الحائط فتتحدث إليه كما تتحدث أمها إلهى زائرتهها ،  -

وتبعث في كل اللعب التي كانت بين يديها روحا قويا وتسبغ )تضفي(عليها شخصية. فهذه اللعبة امرأة وههذه 
وههذه اللعبهة فتهاة ، والطفلهة بهين ههؤالء األشهخاص جميعها تهذهب وتجهيء ، اللعبة رجل ، وهذه اللعبة فتى ، 

 وتصل بينها األحاديث مرة في لهو وعبث ، وأخرى في غيظ وغضب ، ومرة ثالثة في هدوء واطمئنان.

 : لَم عّد طه حسين شقيقته ضحية اإلهمال ؟ 5س
نهدما ظههرت أعهراض المهرض عليهها جـ : عّد طه حسين شقيقته ضهحية اإلهمهال ؛ ألن أحهداً لهم يههتم بهها ع

 وظلت محمومة أياماً ، ولم يستدعِ أحد الطبيب لعالجها .
: ) حتى إذا كان عصر اليوم الرابع وقف هذا كله فجأة . وقف وعرفت أم الصبي أن شبحاً مخيفاً يحلق  6س

 على هذه الدار ..( .. ما الشبح المخيف المقصود ؟
 ذي اختطف شقيقته .جـ : الشبح المخيف هو شبح الموت ال
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 : ما الذي كان يفعله الشيخ واألم كلما ازداد صراخ الطفلة ؟  7س
جـ : الشيخ كان يأخذه الضعف الذي يأخذ الرجال في مثهل ههذه الحهال ، فينصهرف مهمهمها بصهلوات وآيهات 

يها ألوانها مهن أما األم فكانت جالسة واجمة تحهدق فهي ابنتهها وتسهق -من القرآن يتوسل )يستنجد( بها إلى هللا. 
 الدواء .

: ) عاد الشيخ إلى داره مع الظهر وقد وارى ابنته في التراب... منذ ذلك اليوم اتصلت األواصر بين  8س
 الحزن وبين هذه األسرة ...( ماذا قصد الكاتب بهذه األواصر ؟

الههرم )شهديد  جـ : قصد الكاتب بهذه األواصر استمرار األحزان في البيهت فقهد خطهف المهوت بعهد ذلهك أبهاه
الكبر( ، وما هي إال أشهر أخرى حتى فقدت أّم الصبي أّمهها الفانيهة )الهالكهة( ، ثهم كانهت الكارثهة بفقهد ابنهها 

 بداء الكوليرا .
 : ما اليوم الذي طبع األسرة بطابع الحزن الدائم ؟ 9س

الهذي كهان يهدرس  عندما اختطف الموت ابنهم 1902أغسطس من سنة  21جـ : كان هذا اليوم يوم الخميس 
 بمدرسة الطب بعد إصابته بمرض الكوليرا .

 : ما الذي تعّود عليه الشيخ و أسرته عند كل غذاء و عشاء ؟ 10س
جـ : تعّود الشيخ أالَّ يجلس إلى غدائه وال إلى عشائه حتى يذكر ابنه ويبكيه ساعة أو بعهض سهاعة ، وأمامهه 

بناتهه يحهاولون تعزيهة ههذين األبهوين فهال يبلغهون منهمها شهيئا امرأته تعينه على البكهاء ، ومهن حولهه أبنهاؤه و
فيجهشون جميعا بالبكاء.من ذلك اليوم تعودت هذه األسرة أن تعبر النيل إلى مقر الموتى من حهين إلهى حهين 

 ، وكانت من قبل ذلك تعيب الذين يزورون الموتى.

 : متى تغيّرت نفسية الصبي ؟ وما مظاهر ذلك التغيُّر ؟11س
مظاهر ذلك التغيُّر : تغيرت نفسية صبينا تغيرا تاما. عهرف هللا  -تغيّرت نفسية الصبي منذ فقد شقيقه . جـ : 

حقًّا وحرص على أن يتقرب إليه بكل ألوان التقريب: بالصدقة حينا وبالصالة حينًا آخر وبتالوة القهرآن مهرة 
 ثالثة.

 اته ؟: كيف فّكر الصبي في اإلحسان إلي أخيه الشاب بعد وف 12س
جـ : وذلك بأن يحط )يلق ويبعد(عن أخيه بعض السيئات ، فكان يصوم ويصلي و لهه و ألخيهه ، وكهان يقهرأ 

 سورة اإلخالص آالف المرات ثم يهب ذلك كله ألخيه .

 : ما سبب األحالم المروعة التي كانت تأتي لهذا الصبي )طه( ؟ ومتى قلت ؟ 13س
لهه فهي كهل ليلهة ، واسهتمر ذلهك أعواًمها. ثهم تقهدمت بهه السهن وعمهل فيهه جـ : سببها : مرض أخيه الهذي كهان يتمثهل 

 األزهر عمله ، فأخذت علة أخيه تتمثل له من حين إلى حين 

 : من اللذان ظل طه حسين يتذكرهما دائماً ؟ ومن الذي كانت ذكراه تأتيه قليالً ؟ 14س
مات بالكوليرا . أما الذي كانت ذكهراه تأتيهه جـ : اللذان ظل طه حسين يتذكرهما دائماً : أمه وهذا األخ الذي 

 قليالً فكان أباه الشيخ .

 : ما موقف األسرة من زيارة الموتى ؟15س
 ج : كانت تعيب على من يزورون الموتى . و بعد موت الصبى تعودت أن تعبر النيل حيث مقر الموتى .

 الطالب اسئلة يجيب عليها 

 ما أثر موت االبن على األسرة ؟ -( 1) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------- 
 علل : عرف الصبى األحالم المروعة . -( 2)

---------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------- 

 (اذكر مظاهر تغيّر وجدان الصبي بعد وفاة أخيه ، و السبب الذي أدي إلى ذلك  3) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------- 
 ما الفلسفة اآلثمة لنساء القرى ؟ متى فقد صبينا عينيه ؟ -(  4 ) 

--------------------------------------- -------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------- 

 ( ما اثر موت الطفلة )أخت الصبي( على أمها ؟  5 )
---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------- 
 ماذا فعل الصبي بعد وفاة شقيقه ؟  ( 6) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------- 

 (  خفيفة الروح ) ما المراد بــ  (  7) 
-------------------------------------------------------------------------  

  .الفصل ألحداث فهمك خالل من ذلك ناقش. بالعناية أطفاله على يبخل الريف(  8)  
---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 

 الفص  العاشر 
 )بُشرى صادلة(

 أنبا  سار  للصبي :
لشيخ البنه بأنه  هذه المرة سوف يذهب حقا إلى القاهرة , وسيكون مجاورا)اسم يطلق على تالميذ األزهر( لقد قال ا

, وستجتهد في طلب العلم , وتمنى األب أن يعيش حتى يرى ابنه األزهري قاضيا كبيرا , ويرى الصبي عالما من 
 يدة المدى )المسافة(.علماء األزهر يجلس إلى عمود ويلتف حوله الطالب في حلقة واسعة بع

 أثر االم الشيخ على الصبي :
لم يصدق الصبي هذا الكالم ولم يكذبه , فكثيرا ما قال له أبوه هذا الكالم وكثيرا ما كان يأتي أخيه األزهري ويسافر 
ر إلى القاهرة دون أن يأخذه معه , ويتركه ليتردد على المحكمة والكتاب ومجالس العلماء , ولذلك فضل أن ينتظ

 األيام لتصدق هذا الكالم أو تكذبه .
 ه  ح  ت األيام االم األب ؟

نعم فما هي إال أيام وجاء يوم الخميس ووجد الصبي نفسه يتجهز حقا لكي يسافر إلى القاهرة برفقة أخيه األزهري , 
 فهاهو يرى نفسه في المحطة ولما تشرق الشمس )قبل شروق الشمس( .

 محطة :حزن الصبي أثنا  وجوده هي ال
وجد نفسه حزينا منّكس الرأس  فنهره )عنفه ويزجره ويغضبه(أخوه األكبر بلطف , وقال ال تكن بذلك الوجه 
الحزين حتى ال يحزن أخوك األزهري , وقال له الشيخ يشجعه على هذه المرحلة الجديدة , ما الذي يحزنك ؟ ألست 

 عب ؟ ألم يكفك هذا اللعب الطويل ؟رجال؟ ألست قادرا على أن تفارق أمك ؟أم أنك تريد أن تل
 ح ي ة الحزن :

يشهد هللا بأن الصبي لم يكن حزينا على فراق أمه أو على عدم لعبه , ولكنه كان حزينا على ذلك الفتى الذي 
ينام)أخوه الذي مات( من وراء النيل , وذلك ألنه كان يذكره وكان يذكر بأنه سيكون معهما في القاهرة تلميذا في 

الطب , ولكنه لم يقل شيئا ولم يظهر حزنا وإنما اكتفى باالبتسام , ولو ترك نفسه بطبيعتها لبكى كثيرا  مدرسة
 وأبكى من حوله جميعا .

 
 الصبي هي ال اهر  :

انطلق القطار ومضت ساعات ورأى صاحبنا )الصبي( نفسه في القاهرة بالفعل , وقد أقبل جماعة من المجاورين 
ثم وجد نفسه في األزهر  وا معه ما أتى لهم به من القرية , ثم انقضي ذلك اليوم وهو الجمعة .إلى أخيه يحيونه وأكل

يصلي الجمعة , وإذا بشيخ ضخم الصوت فخم الرائيات والقافات , ال فرق بينه وبين خطيب المدينة إال في ذلك , 
ا الصالة فكما هي ليست أطول وال أما الخطبة فكما هي بنفس النعوت ونفس الحديث الذي تعود على سماعه , وأم

 أقصر من تلك التي في المدينة .
 الصبي والعلوم التي سيدرسما :

عاد الصبي خائب الظن إلى حجرة أخيه , فقد كان يظن أن هناك فرق بين المدينة واألزهر , وسأله أخوه عن 
شيء , ولكنه طلب أن يدرس العلوم مثل  دراسة التجويد والقراءات , فقال بأنه يتقن التجويد وال يحتاج القراءات في
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 الفقه والنحو والمنطق والتوحيد . 
 الصبي م  أخيه هي درس الف ه :

رفض األخ وقال له حسبك )يكفيك( يكفيك أن تدرس النحو والفقه في هذه السنة , ثم استيقظ الفتى وأخوه من النوم 
ا سنذهب اآلن لنصلي الفجر في مسجد كذا وسنحضر قبل صالة الفجر في اليوم التالي )السبت( فقال له أخوه إنن

درسا ليس لك ولكنه لي , ثم عندما ينتهي أذهب بك إلى األزهر فألتمس لك شيخا من أصحابنا تختلف إليه )تتردد 
عليه( وتأخذ عنه مبادئ العلم , فسأله الصبي عن هذا الدرس الذي سيحضره فقال أخوه بملء فمه هو درس في 

 ابدين على الّدّر( .الفقه عن )ابن ع
 شيخ أخيه عالم جلي  تعرهه األسر  :

سأل الصبي أخاه عن ذلك الشيخ , فقال له أنه فالن , فلم يعجبه ذلك الشيخ , ألنه قد سمع اسمه آالف المرات من 
حضر من والده الذي كان يفتخر بأنه عرف الشيخ فالن حينما كان قاضيا لإلقليم ,وكان دائما ما يسأل ابنه عنه كلما 

القاهرة . وكانت أمه دائما ما تذكر هذا االسم , وتذكر أنها عرفت زوجته ووصفتها بأنها فتاة هوجاء )حمقاء ج 
 ُهوج وهْوجاوات مذكرها أهوج ( , وجلفة )جافة( فهي تتكلف زي أهل المدن وما هي من أهل المدن في شيء ./

 عاللة الفتى األزهري بالشيخ :
ألزهري وجعله من أخص تالميذه , فقد كان يحضر الفتى دروسه في المسجد , ثم يذهب لقد عرف الشيخ الفتى ا

ليحضر دروسه الخاصة في البيت , كما أنه يساعده في تأليف كتبه الكثيرة وكان يحاول تقليده ألبيه فيضحك األب 
 من ذلك مفتخرا متعجبا .

الشيخ وقرب ابنه منه ويقص عليهم ما يسمع في  وكان من أثر ذلك على األب انه كان يخرج ألصحابه فيحدثهم عن
 شيء من االفتخار واإلعجاب الشديد.

 أسئلة و أجوبة شاملة ألحداث الفصل
 

 : بَِم وعد الشيخ )األب( ابنه ؟ ولماذا لم يكن االبن )طه( مصدقاً أو مكذّباً لهذا الكالم ؟ 1س
 )منتسباً ل زهر الشريف مجاورا له (.جـ : وعده بأن يرسله إلى القاهرة مع أخيه ، ويصبح مجاوًرا

و لم يكن مصدقاً أو مكذّباً لهذا الكالم ؛ فكثيراً ما قال له أبوه مثل هذا الكالم ، وكثيًرا ما وعده أخوه األزهري  -
 مثل هذا الوعد ، ثم سافر أخوه إلى القاهرة ، وبقي الصبي في المدينة يتردَّد بين البيت والكتَّاب والمحكمة ومجالس

 الشيوخ.

 : بماذا كان يحلم الشيخ )األب( البنه طه و أخيه ؟  2س
جـ : كان يحلم أن يرى طه عالماً من علماء األزهر ، وقد جلس إلى أحد أعمدته ومن حوله حلقة واسعة مهن 

 طلبة العلم .. أما األخ فكان يتمنى أن يراه قاضياً .

 إلى األزهر ؟: ما الذي كان يحزن الصبي )طه( وهو يتأهب للسفر  3س
 .  جـ : الذي كان يحزن الصبي هو تذكُّره لشقيقه الفقيد الذي توفي بداء الكوليرا

 : لماذا عاد الصبي )طه( إلى حجرة أخيه خائب الظن ؟ 4س
جـ : ألنه لم يجد فرقاً بين ما سمعه في األزهر وما تعلمه في القرية من تجويهد القهرآن ودروس القهراءات ؛  

 ، وأما القراءات فليس في حاجة إليها.فالتجويد يتقنه 

 : ماذا أراد الصبي )طه( أن يدرس في أول سنة له في األزهر ؟ و بَم نصحه أخوه حينئذ ؟ 5س

وقد نصحه  -جـ : أراد الصبي )طه( أن يدرس في أول سنة له في األزهر الفقه والنحو والمنطق والتوحيد . 
 . أخوه أن يدرس الفقه والنحو في أول سنة فقط

 : ما أول درس حضره الصبى فى القاهرة ؟ و من ألقاه ؟ ز ما عالقة الصبى به ؟ 6س

 ج : الدرس األول : كان فى الفقه . والذى ألقاه : الشيخ ) ابن عابدين على الدر (
الذى كان يعمل قاضيا لإلقليم ز كان الصبى قد سمع اسمه كثيهرا مهن أبيهه الهذى كهان يعرفهه و مهن أمهه التهى 

الشيخ ابن عابدين و تصفها بالهوجاء الجلفة ) الحمقاء الغليظة ( . وكانت تتكلف زى أهل المدينة ذكر امرأة كانت ت
 وما هى من زى أهل المدينة فى شىء .

 : ما مظاهر اهتمام والد الصبى بالشيخ ابن عابدين ؟ زكيف كان رد الفتى األزهرى ؟ 7س

وىمعرفة الشيخ به وكان االبن يحدثه عن مكانة الشيخ ابن عابدين  ج : كان يسأله عن الشيخ و دروسه و عدد طالبه
فى المحكمة العليا و عن حلقتهه التهى تعهد بالمئهات و أن الشهيخ كهان يعهرف الفتهى األزههرى و رفاقهه فقهد كهانوا مهن 

 أخص تالميذ الشيخ .

 الطالب أسئلة يجيب عليها    
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 ( بم تعلل حزن الصبى وهو يتأهب للسفر ؟ 1)  
--------------------------------------------------------------------------- 
 ( ماذا كانت أمنية والد الصبي؟ وما موقف الصبي من وعده؟ 2) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------- 

 ( ما الخواطر التي تواردت على ذهن الصبي وهو في المحطة؟ وماذا قال الشيخ؟ وماذا قال له أخوه؟ 3 ) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------- 

 ( ما انطباعات الصبي عن القاهرة في أول يوم ذهب إليها؟ وماذا كان يحب أن يدرس من العلوم؟ 4) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------- 
 ؟ الظن خائب الفتى عاد ولمَ  ؟  الخطيب َمنْ . الظن خائب حجرته إلى وعاد الخطبة الفتى سمع ( 5) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------- 

 حولك حلقة واسعة بعيدة المدى( ؟ -ما المقصود بـ )ستصبح مجاوًرا  -(  6 ) 
--------------------------------------------------------------------------- 

 ليدرسها في األزهر؟ ما العلوم التي اقترحها األخ األزهري على الصبي -(  7 ) 
--------------------------------------------------------------------------- 

 الفص  الحادي العاشر 
 )بين أب وابنته(

حديث دار بين األب )طه حسين( وابنته )أمينة( عن طفولته وصباه , وبخاصة عندما كان في الثالثة عشر من 
اجة والطيبة , ألنها في التاسعة من عمرها واألطفال في ذلك السن يعجبون بآبائهم عمره . وصف األب ابنته بالسذ

وأمهاتهم إعجابا شديدا , فيتخذون منهم مثال عليا في الحياة , ويتأثرون )يقلدون ويقتدون( بهم في القول والفعل , بل 
يلون أنهم في طفولتهم كانوا كما هم إن األطفال يفخرون بهم أمام أقرانهم )مفرد قرن وهو المثيل والنظير(, ويتخ

 اآلن مثال عليا وأسوة )قدوة( حسنة 
 نظر  الفتا  إلى أبيما .

ترى أنه خير الرجال وأكرمهم , كما كان خير األطفال وأكرمهم عندما كان صغيرا , فهي تظن أنه كان يعيش في 
ير من الجهد )المشقة( ما يطيق )يستطيع(, صغره كما تعيش هي اآلن في رفاهية و نعيم , ولم تعلم أنه كان يبذل كث

 و ماال يطيق ,حتى بجنبها الحياة في مثل ظروفه عندما كان في مثل سنها .
 األب يخفي الما ي المؤلم واثيرا من هترات حياته عن ابنته :

لك إال ألنه لقد حكى لها كثيرا من أطوار )مراحل مفرد طور ( حياته ولكنه أخفى عنها مراحل كثيرة أيضا , و ما ذ
يخشى أن يخيب ظنها وأمالها في أبيها , كما كان يخشى أن يفتح عليها بابا من الحزن واأللم , وهو يعتبره حراما 
أن يفتح عليها مثل ذلك الباب الحزين في مثل سنها , ويخشى أن يملكها اإلشفاق وتأخذها الرأفة بحال أبيها , فتبكي 

يث قاسية الهية دون مراعاة له , فهو يعرف طبيعة األطفال الذين يميلون بكاء شديدا أو أن تضحك من ذلك الحد
 للهو والعبث, وهو ال يحب أن يضحك طفل من أبيه .

ولذلك آثر )فضل( أن يترك تلك المراحل المؤلمة حتى تتقدم بها السن )تكبر( وهنا تستطيع أن تقرأ وتفهم ما كان 
يع أن تعرف مدى ما بذله من جهد من أجل إسعادها وتعرف مدى حبه من معاناته وآالمه في تلك الفترات , وتستط

 الشديد لها .
 باا  الفتا  عند سماعما ل صة ) أوديب ملاا ( :

حكى األب البنته قصة أوديب ملكا , ذلك الملك الذي فقأ عينيه وخرج من قصره وسار هائما على وجهه في 
 لت عليه ابنته )أنتيجون( وأخذت بيده فقادته وأرشدته .األرض ال يعرف كيف يسير أو كيف يهتدي , حتى أقب

وهناتغيرت الفتاة وأخذت جبهتها السمحة تربد )تتغير( شيئا فشيئا حتى أجهشت )همت(بالبكاء, ثم انكبت 
 )أقبلت(الفتاة على أبيها لثما )تقبيال( وتقبيال , فأسرعت أمها إليها فأخذتها وهدأت من روعها )فزعها( , وفهمت األم
واألب سبب البكاء , فقد تذكرت الفتاة أن )أوديب( أصبح أعمى مثل أبيها ال يستطيع أن يرى أو يتحرك إال 

 بمساعدة اآلخرين .
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 األب يحاي ألبنته بعض من مراح  حياته :
 حكى لها عن فترة الثالثة عشر عندما أرسله أبوه إلى األزهر ليختلف )يتردد( على العلماء والدروس في األزهر .

 وصف نفسه هي تلك الفتر  :
كان نحيفا شاحب اللون , مهمل الزي , أقرب للفقر من الغني , تقتحمه العيون)تحتقره( فقد كانت عباءته قذرة , 
وطاقيته البيضاء قد استحال)تحول( لونها إلى  السواد القاتم , وكان قميصه الذي يبين )يظهر( تحت عباءته قد اتخذ 

ة ما سقط عليه من طعام , ونعليه )حذائه( باليين )قديمين مرقعين( , من أجل ذلك كانت ألوانا متعددة بسبب كثر
 تحتقره عيون كل من يراه .

ولكن تلك العيون كانت أيضا تبتسم له حين ترى تلك الحالة الرثة )البالية الحقيرة( , وذلك البصر المكفوف , فهو 
ر( مسرع الخطى مع قائده إلى األزهر بال تردد , كما ال مكفوف البصر واضح الجبين مبتسم الثغر)الفم ج ثغو

تظهر على وجهه تلك الظلمة التي تظهر على وجوه المكفوفين , وكان في األزهر مصغيا )مستمع باهتمام( مبتسما 
, ال يظهر عليه األلم أو التبرم )الضيق والضجر( , وال يظهر عليه اللهو رغم أن من حوله من صبيان كانوا يلهون 

 ويلعبون من حوله أو على األقل يشرئبون إليه )يتطلعون ويسعون ( .
 مظاهر حرمان الصبي هي األزهر :

لقد حكى لها أنه كان يقضى اليوم واألسبوع والشهر والسنة وهو ال يأكل إال لونا )نوعا(واحدا من الطعام , دون 
يأكله في الصباح وفي المساء , ولو حدث  تبرم)ضيق أو ضجر( أو تجلد )متحمال( , بل كان راضيا بحاله , فكان

أن عاشت تلك الفتاة ما عاشه هو ولو يوما واحدا ألشفقت عليها أمها وأسرعت إليها بكوب الماء المعدني واستدعت 
 الطبيب على الفور .

 طعام الصبي أثنا  دراسته باألزهر :
لقد كان األزهريون يجدون فيه من ضروب لقد كان يعيش الصبي على خبز األزهر , وما أدراك ما خبز األزهر , 

 )أنواع( القش والحصى والحشرات ما ال يعد وال يحصى .
فقد كان ال يأكل مع هذا الخبز إال العسل األسود , وهي ال تعرف العسل األسود ودعا بأال تعرفه , ورغم ذلك كان 

السبب في ذلك هو رغبته في الوصل  يعيش مبتسما , ورغم أنه يحيا محروما فلم يظهر عليه هذا الحرمان ,ولعل
إلى ما وصل إليه أخوه الشاب األزهري وتحصيل العلم , وتحقيق أمنية والده بأن يكون عالما كبيرا له حلقه واسعة 

 في األزهر .
 ه  عرف أبواه بما اان يحدا له هي ال اهر  ؟

ليهما األكاذيب , كما تعود كل عام , فيتحدث عن بالطبع ال , فقد كان كل عام إذا سأله أبواه عن الطعام والشراب , قص ع
رغد العيش )نعيم الحياة( , ولم يدفعه إلى ذلك حبه للكذب , بل رفقه بوالديه وإشفاقا على أخيه األزهري الذي كان يستأثر 

 بقليل من اللبن من دونه .
 السر هي تغير حياته :

ريمة , وكيف استطاع أن يثير في نفوس كثير من كيف أصبح طه حسين على ما هو عليه من شكل مقبول وحياة ك
الناس حبه وإكرامه وتقديره وتشجيعه ؟ إنه )طه حسين( ال يستطيع أن يجيب , بل إن هناك شخص آخر يمكنه ذلك 

 , ذلك الشخص هو أمها المالك .
 بم وصف طه حسين زوجته ؟

لنهار  في سعادة ومرح وابتهاج, وهذا المالك هو بأنهامالك قائم ساهر على سرير ابنته يحنو عليها,لتستقبل الليل وا
ذاته الذي حنا على طه حسين من قبل , فبدل بؤسه وحرمانه إلى أمل ونعيم , وغير فقره إلى غنى وشقائه إلى 

 سعادة .
دين ولذلك فهو وابنته مدينان لهذه األم المالك بكل ما يعيشان فيه من نعيم , ولذلك دعا ابنته للوفاء ألمها بهذا ال

 العظيم .

 أسئلة و أجوبة شاملة ألحداث الفصل
 

 : لماذا أشفق الكاتب )طه( من مصارحة ابنته بحقيقة ما كان من طفولته وصباه ؟ 1س
جـ : وذلك حتى ال تتغير الصورة الجميلة التي كثيراً ما يرسمها األطفال عن آبائهم في تلك السن الصغيرة ، و حتى 

 يفتح إلى قلبها باباً من أبواب الحزن فيعكر صفو حياتها . ال يخيب كثيراً من ظنها ، أو

 : بَم تفسر بكاء االبنة بعد سماع قصة " أوديب ملكاً " ؟ 2س
جـ : بكيت االبنة ألنها رأت أوديب الملك كأبيها مكفوفًا ال يبصر وال يستطيع أن يهتدي وحده. فبكيت ألبيها كما 

 بكيت لقصة أوديب .

 )طه( هيأته وشكله حينما أرسل إلى القاهرة وهو في الثالثة عشرة من عمره ؟ : بَم وصف الكاتب  3س
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يرتدي عباءة قذرة و طاقية تحّول  -مهمل الزّي أقرب إلى الفقر منه إلى الغنى -جـ : كان نحيفًا شاحب اللون 
واضح  -ءه قديم مرقّع حذا -قميصه اتخذ ألوانًا مختلفة من كثرة ما سقط عليه من الطعام  -بياضها إلى سواد قاتم 

وال تظهر على وجهه هذه الظلمة التي تغشى  -الجبين مبتسم الثغر ال متألًما وال متبرًما وال مظهًرا ميالً إلى لهو 
 عادة وجوه المكفوفين .

 : )  ويل ل زهريين من خبز األزهر .. ( ماذا قصد الكاتب بهذه العبارة ؟  4س
ان ذلك الخبز يجدون فيه ضروبًا من القش وألوانًا من الحصى وفنونًا من الحشرات التي جـ : يقصد المعيشة السيئة ، حيث ك

 تجعل أكله عذاباً .

 : لماذا كان طه حسين يخفي عن أبويه ما كان فيه من حرمان أثناء دراسته في األزهر ؟ 5س

 زنهما.جـ : ألنه كان يرفق بهذين الشيخين ويكره أن يخبرهما بما هو فيه من حرمان ، فيح

 : كان طه حسين يرى أن الناس ينظرون إليه بمنظارين . وضح . 6س

 جـ : كثير من الناس ما يثير من حسد وحقد وضغينة ، وآخرون ينظرون إليه برضا و تشجيع . 

 : من صاحب الفضل على طه حسين في انتقاله من البؤس إلى النعيم ؟ ولماذا ؟ 7س

 تي وصفها بالمالك .جـ : زوجته الوفية المخلصة سوزان ال

 ها الطالب أسئلة يجيب علي   

 إلى آبائهم ؟ -وهم صغار السن  -كيف ينظر األطفال  -(  1 ) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------- 
 بَم وصف الكاتب هيئته حينما أرسل إلى القاهرة في الثالثة عشرة من عمره ؟ -(  2 )

------------------------------------------------------------------------- 
 كيف تبدلت حياة الكاتب ؟ و ( من الملك ؟  3)  

---------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------- 

 ؟ روس المستفادة من هذا الفصل ( ما الد 4) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------- 
تحدث عن حقيقة الصبي كمها   -  وضح بإيجاز مظهر الصبي .  -     " تناقض مظهر الصبي مع حقيقته " -( 5) 

 فهمت .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 
    البكاء عندما قص عليها قصة " أوديب ملكاً ".أجهشت ابنة الكاتب ب  - 1              علل لما يلي : -(  6 )

خشي طه حسين أن يحدث ابنته بما كان عليه في بعض أطهوار   - 2                                                   
 صباه .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------- 
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 )ملخص الجز  األو  ( 
 تذكر أن 

اكرته فى استعادة تفاصيلها المنسية . فن السيرة الذاتية : قصة حياة مؤلف يرويها بنفسه نثراً ومعتمداً على ذ
والسبب فى كتابتها  إما أن يكون مجرد الحنهين إلهى الطفولهة السهعيدة أو  الرغبهة فهى تقهديم مثهال يحتهذى بهه 

 الشباب . أو الرغبة فى تحدى الحاضر أو االنتقام منه .أو  الرغبة فى مراجعة الذات والتاريخ .
 تذكر أن 

تعبير عن نفسه فى سيرته الذاتيهة أنهه يتحهدث عهن نفسهه بضهمير الغائهب ، وال طريقة تعبير طه حسين فى ال
يتحدث بضمير المتكلم . و قد يسمى نفسه ) صاحبنا ( أو ) الصبى ( أو ) الفتهى ( والسهبب فهى ذلهك الرغبهة 

 فى إضفاء الموضوعية والحيادية على قضية ذاتية  هى قصة حياته .
 تذكر أن 

 ألسلوب طه حسين :الخصائص العامة المميزة  
الجمل القصيرة  -2تتمتع لغته بإيقاع موسيقى رنان .                                                  – 1  

 واللوازم األسلوبية المتكررة  .
 يتحدث إلى قارئه أكثر مما يكتب إليه  . – 3  

 أهم شخصيات الجزء األول
  فراد ، لم يكن فقيًرا ولكنه كثير النفقة لكثرة أوالده الثالثة عشر ،سرة كثيرة األألرب  : والد طه حسين  - 1

ً  وحرصه علي تعليمهم  كبيًرا نظًرا لظروفه. ، واهتم بابنه )طه حسين( اهتماما
اختاره أهل  ، حفظ علوم األزهر وكان ذا منزلة لدى والده وأهل قريته : زهرياألأخو طه حسين الفتى  - 2

 . د النبوي ، أخذه معه إلى األزهرالقرية خليفة في المول
من القصص الشعبية يرددها في نغمة على الربابة  : رجل حسن الصوت يحفظ كثيراً  حسن )الشاعر( - 3

ليسلي بها أهل القرية وكانت القصص التي يرددها تدور حول البطوالت الخيالية التي يقوم بها أبو زيد 
 يرة في نفس الصبي .الهاللي ودياب وخليفة وكانت لقصصه آثار كب

: يعيش في قرية طه حسين كان الناس يتحدثون بشره ومكره وحرصه على سفك سعيد األعرابي  - 4
 الدماء

 : زوجة سعيد األعرابي تضع في أنفها حلقة كبيرة من الذهب تؤذي الصبي عندما تقبله  كوابس - 5
كريم ضخم الجثة حريص على المال وله : شيخ يقوم بتحفيظ األوالد القرآن ال سيدنا )شيخ الكتاب( - 6

 مواقف كثيرة مع الصبي كان يظن أنه من المبصرين .
ً  :العريف - 7 في حياته  شاب شديد السواد يساعد سيدنا في تحفيظ بعض سور القرآن الكريم ولم يكن موفقا

 ً وإغالقه ويقوم مقام وتنظيف الكتاب وفتحه القرآن مع سيدنا ويقوم بتحفيظ  ولما ضاقت به الحياة عمل عريفا
 .  سيدنا في غيابه

: شيخ لم يوفق في الحصول على شهادة العالمية من األزهر أو شهادة القضاء  كاتب المحكمة الشرعية - 8
كانت المنافسة بينه وبين الفتى األزهري عنيفة فقد حقد على الفتى ومنصب الكاتب في المحكمة . بفرضي 

خب الفتى خليفة دونه ولقد أكل الحقد قلبه فحال بينه وبين المنبر والصالة حقدا ً شديدا ً وبخاصة عندما انت
 بالناس يوم الجمعة وكادت الفتنة تقع بين الناس لوال أن نهض اإلمام فخطب في الناس وصلى بهم .

 : شيخ تقي ورع يحبه الناس ويذهبون في إكباره وإجالله إلى حد يشبه التقديس كما كانوا إمام المسجد  - 9
 يتبركون به ويلتمسون عنده شفاء مرضاهم وقضاء حاجاتهم .

 : أحد علماء القرية بخيل ويحتقر العلماء الذين ال يأخذون علمهم عن الشيوخ .الحاج الخياط  - 10
 تذكر أن

  ، يتحدث الكاتب عن أول ما علق في ذهنه من ذكريات الطفولة ، فيقول : إن أول يوم يتذكره مالمحه مجهولهة
ونهوره  -تأكد من تحديد وقته ولكنه يرجح أنه كان في فجر ذلك اليهوم أو فهي عشهائه ؛ ألن :  ههواءه كهان بهارداً ال ي

 وحركة الناس فيه قليلة .  -هادئاً خفيفاً 
  ويتذكر الصبي أسوار القصب التي لم يكن يقدر أن يتخطاها ويحسد األرانب التي كانت تقدر على ذلهك

 في سهولة . 
  يذكر صوت الشاعر بأناشيده العذبة الجميلة ، وأخبهاره الغريبهة والتهي كانهت أختهه تقطهع عليهه كما كان

استمتاعه بها عندما كانت تأخذه بقوة وتدخله البيت ؛ لينام بعد أن تضع له أمه سائالً فهي عينيهه يؤذيهه ولكنهه 
 ً وههو ال يسهتطيع النهوم ؛ خوفهاً  يتحمل األلم وال يشكو وال يبكى ثم تنيمه أخته على حصير وتلقى عليهه لحافها

من األوهام والتخيالت التي كان يتصورها من األشباح والعفاريت التي ال يقدر على إبعادها عنه إال لهو لهّف 
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 جسمه ورأسه باللحاف  .
  ويستيقظ من نومه المضطرب على أصوات النساء يعدن وقد م ن جرارهن من القناة وهن يتغنين )هللا

، فيعههرف أن الفجههر قههد بههزغ فتعههود الضوضههاء إلههى المنههزل ويصههبح هههو عفريتههاً أشههد حركههة  ياليههل هللا....(
 ونشاطاً مع إخوته . 

 تذكر أن
 كان مفهوم الصبي عن القناة في ذهنه عالماً مستقالً عن العالم الهذي يعيشهه ،تعمرهها كائنهات غريبهة مهن

لجههن فههي خيههال أهههل الريههف وفيههها أسههماك التماسههيح التههي تبتلههع النههاس ، وفيههها المسههحورون الههذين سههحرهم ا
ضخمة تبتلع األطفال وقد يجد فيها بعضهم )خاتم سليمان( عندما يهديره بإصهبعه يحقهق لهه خادمهاه مهن الجهن 

 كل ما يتمناه .
  كم تمنى الصبي أن تلتهمه سمكة من هذه األسماك فيجد في بطنها هذا الخاتم الذي كان في حاجة شهديدة

أهوال كثيرة تحيط به قبل أن يصهل إلهى ههذه السهمكة . ولكهن حقيقهة ههذه القنهاة التهي لهم إليه لكن كانت هناك 
يكههن بينههها وبينههه إال خطههوات أن عرضههها ضههئيل يمكههن أن يقفههزه شههاب نشههيط ويمكههن أن يبلههغ المههاء إبطههي 
نهة اإلنسان وأنه ينقطع عن القناة من حين آلخر بحيث تصبح حفرة مسهتطيلة يبحهث األطفهال فهي أرضهها اللي

 عن صغار السمك الذي مات النقطاع الماء . 
 تذكر أن

  كانت هناك أخطار حقيقية حول هذه القناة يشهدها الصبي ، فعن يمينه جماعة )العدويين( األشرار وعن
شماله )سعيد األعرابي وامرأته " كوابس"( القتلة . أخذ الصبي يتذكر أحداث طفولته عن السياج والمزرعهة 

يين و)سعيداً وكوابس( يتذكر كل ذلك عندما عبر القناة على كتف أحد إخوته وأكهل مهن شهجر والقناة و العدو
 التوت كما أكل التفاح وقطف له النعناع والريحان .

  كان الصبي يعيش في أسرة كبيرة تصل إلى ثالثة عشر فرداً مع أب و أم ، وكان لديهه مكانهة خاصهة و
، فقد كان يجد مهن أبيهه لينهاً ورفقهاً ومهن أمهه رحمهة ورأفهة ، وأحيانهاً  منزلة ال يعلم إن كانت تؤذيه أم تسعده

 .   كان يرى من أبيه وأمه إهماالً وغلظة ، ومن إخوته االحتياط في معاملته وكان هذا يضايقه
  وقد اكتشف الصبي سبب هذه المعاملة بعد ذلك وعرف أن إخوته يكلفون بأشياء ال يكلف بها ممها جعلهه

 صامت حتى علم الحقيقة أنه )أعمى( . يعيش في حزن
 تذكر أن

 حفظ الصبي القرآن ولم يتجاوز التاسعة من عمره وفهرح باللقهب الهذي يطلهق علهى كهل مهن حفهظ القهرآن
وهو )الشيخ( وكان أبواه يلقبانه بهذا اللقب إعجاباً به ، وكهان الصهبي ينتظهر شهيئاً آخهر مهن مظهاهر المكافهأة 

 وهو لبس العمة والقفطان . 
 الحقيقة أنه لم يكن مستحقاً لهذلك ألن حفظهه للقهرآن لهم يسهتمر طهويالً ؛ كمها أنهه لهم يهداوم علهى مراجعتهه

فنسيه .. وكان يوماً مشئوماً عندما اختبره والده وغضهب عليهه )سهيدنا( وأخهذ الصهبي يتسهاءل : أيلهوم والهده 
 سيدنا ألنه أهمله ؟     الذي امتحنه ؟ أم يلوم نفسه ألنه لم يداوم على مراجعته ؟ أم يلوم

فرح )سهيدنا( بالصهبي عنهدما شهرفه أمهام والهده بحفظهه القهرآن بعهد أن نسهيه وكهان خائفهاً أن يخطهئ الصهبي 
وأعطاه والده الجبة وأخذ سيدنا على الصبي عهداً أن يقرأ على العريف ستة أجزاء مهن القهرآن فهي كهل يهوم 

ا سهيدنا العريهف وأخهذ عليهه العههد أن يسهمع للصهبي فور وصوله إلى الكتاب حتى ال ينسى مرة أخرى ودعه
 ستة أجزاء من القرآن يومياً .

 تذكر أن
انتهت أحداث الفصل الرابع بأن الصبي أخفق في االمتحان التالوة الذي عقده له أبوه أمهام الضهيفين  : مهمةملحوظة

أحهداث الفصهل السهابق ، ففهي قصهة . ومع بداية أحداث الفصل الخامس نالحظ أن البداية فيها تناقض واختالف مع 
األيام األصلية نجد أن الصبي قد راجع القرآن وأتقنه بعد ذلك وامتحنه أبوه أمام الشيخ )سيدنا( فأعجهب بهه وأعطهى 

 .  وهذا الجزء محذوف هناوالد الصبي الشيخ جبة من الجوخ )الصوف الثقيل النسج( مكافأة على المجهود ، 
لخامس والفصل السادس جزء محذوف من قصة األيام األصلية وهو عن نسهيان طهه : ما بين الفصل امهمةملحوظة

حسين القرآن للمرة الثانية ، ويدور حول اتفاق طه مهع عريهف الُكتَّهاب علهى أن يقهول لسهيدنا أنهه يراجهع معهه حفهظ 
ة أخهرى .. ومنهذ ذلهك القرآن كذباً ، ولقد اكتشف األب تلك الكذبة بعدما راجع البنه فجأة فوجده قهد نسهى القهرآن مهر

 الوقت منعه األب من الذهاب إلى الُكتَّاب .
 تذكر أن

 قرر والد الصبي أن يأتي له بفقيه آخر)الشيخ عبهد الجهواد( يحفِّظهه القهرآن فهي البيهت فكهان الصهبي يقهرأ
عهم عليه القرآن ساعة أو ساعتين يومياً ثم يتفرغ بعدها للعب والحديث مع أصحابه وزمالئه فهي أثنهاء رجهو

من الُكتَّاب الذي انقطع عنه الصبي وأخذ يظهر عيوب )سيدنا( و)العريف( لزمالئه معتقداً أنه لن يلقاهما بعد 
 ذلك . 

لكن سيدنا أخذ يتوسل إلى الشيخ )والد طه حسين( حتى رضي عنه ووافق أن يذهب الصبي إلى الُكتَّاب مرة 
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يهف علهى مها أطلقهه لسهانه  أخرى ليحفظ القرآن للمرة الثالثة وكم نال الصبي من لوم وتأنيب من سهيدنا والعّرِ
 عليهما من أخطاء أمام زمالئه الذين كانوا ينقلون ذلك إليهما . 

 تعلم الصبي دروساً كثيرة من هذا الموقف منها : 
بر التحمل والص -)ب(                        االحتياط في اللفظ وعدم االطمئنان إلى وعد من الوعود .  -)أ( 

 . على شماتة إخوته
 على أمل أنه سيفارق البيئة التي عاش فيها بعد شهر أو بعض شهر عندما يذهب إلى األزهر . 

  لم تتم فرحهة الصهبي بالهذهاب مهع أخيهه األزههري إلهى القهاهرة فبقهى سهنة أخهرى ؛ ألن أخهاه كهان يهراه
لِّف بحفظ )ألفية ابن مالك ومجمهوع المتهون( صغيراً ال يتحمل المعيشة في القاهرة وتغيرت حياته قليالً فقد كُ 

وغيرها من الكتب استعداداً لدخوله األزهر وكان يفخر بهذه الكتب ؛ ألنها ستؤهله أن يكون عالمهاً لهه مكانهة 
صهلى هللا مرموقة مثل أخيه الشيخ األزهري الذي كانت القرية تكرمه وخاصهة فهي احتفهاالت مولهد الرسهول 

ة يخرج على الناس وهم يحيطون به من كل جانب على فرس في مهرجان رائع ال وتجعله خليف عليه و سلم 
 لشيء إال ألنه أزهري .

: ما بين الفصل السابع والفصل الثامن جزء محذوف من قصة األيهام األصهلية ويعقهد فيهه  ملحوظة هامة
علي يد القاضهي أحهد علمهاء  الَكاتب مقارنة بين الدراسة في الكتَّاب والدراسة في األزهر وبين حفظه ل لفية
 األزهر وحفظه للقرآن على يد سيدنا .. ثم كذبه على أبيه بشأن حفظه ل لفية.

 تذكر أن
 لعلمههاء الههدين فههي القههرى ومههدن األقههاليم منزلههة كبيههرة تفههوق منههزلتهم فههي القههاهرة تبعههاً لقههانون )العههرض

 والطلب( وكان هؤالء العلماء الرسميون في المدن أربعة هم :
وشهيخ  -وإمام المسجد )الشافعي المذهب(  -والفتى األزهري  -)حنفي المذهب(  اتب المحكمة الشرعيةك

 آخر )مالكي المذهب( . 
كانهت مالمهح كاتهب المحكمهة : غلهيظ الصهوت مرتفعهه قصهيراً ضهخماً لهم يفلهح فهي أخهذ المؤههل العهالي مههن 

بينه وبين الفتى األزههري وخاصهة فهي الخطبهة األزهر )العالمية( وكان حنفي المذهب وكانت المنافسة قوية 
 والصالة بالناس يوم الجمعة . 

الشافعي المذهب( معروفاً بهالتُقَى والهورع يقدسهه النهاس ويتبركهون بهه ويلتمسهون منهه  كان إمام المسجد(
 قضاء حاجاتهم وشفاء مرضاهم . 

)لمسههجد هههؤالء هههم العلمههاء فكههان تههاجراً يعمههل فههي األرض ويعطههى دروسههاً فههي ا أمهها )الشههيخ الثالههث
 .الرسميون 

المؤثرين في عامة الناس ومنهم )الخياط( فكان بخيالً جداً يحتقر العلماء الذين  أما العلماء غير الرسميين
يأخذون علمهم من الكتب ألنه كان يرى أن العلم الصحيح هو )العلم اللدني( الذي يهأتي إلهى العلمهاء باإللههام 

 من هللا . 
يتردد على هؤالء العلماء جميعاً وكان لهم تأثيرهم الكبير فهي تكوينهه العقلهي وال يخلهو ذلهك مهن كان الصبي 

 التكوين .  اضطراب واختالف في 
 تذكر أن

 الفتى يذوق األلم عندما يفتقد أخته المرحة بعدما اختطفها الموت ، وهي في الرابعة ، والفتى يرى أن
. ي فقده بصره وهو صغيراإلهمال سبب موتها مثلما كان سبباً ف

 منذ ذلك اليوم اتصلت األواصر بين الحزن وبين هذه األسرة. فما هي إال أشهر حتى فقد الشيخ أباه
 .الهرم. وما هي إال أشهر أخرى حتى فقدت أّم الصبي أّمها الفانية

زن لم يفارقها ، وجاء اليوم المنكر الذي لم تعرف األسرة يوما مثله ، والذي طبع حياتها بطابع من الح
والذي ابيّض له شعر األبوين جميعا ، والذي قضى على هذه األم أن تلبس السواد إلى آخر أيامها ، وأال 
تذوق للفرح طعما ، وال تضحك إالّ بكت إثر ضحكها ، وال تنام حتى تريق بعض الدموع كان هذا اليوم يوم 

 .كوليراحينما توفي شقيق طه بال 1902الدور الثاني من سنة  21
 ومن ذلك اليوم عرف الصبي األحالم المروعة , فقد كانت علة أخيه تتمثل له في كل ليلة . 

 تذكر أن
 األب يعد ابنه الصبي بالذهاب إلى القاهرة مع أخيه األزهري , وسمع الصبي هذا الكالم فلم يصّدِق ولم

يراً ما قال له أبوه مثل هذا الكالم , وكثيراً ما ولكنه آثر أن ينتظر تصديق األيام أو تكذيبها له . فكث يكذّب , 
وعده أخوه األزهري مثل هذا الوعد , ثم سافر األخ األزهري إلى القاهرة , ولبث الصبي في المدينة يتردَّد 

 . بين البيت والكتَّاب والمحكمة
 الصبي يسافر بالفعل إلى القاهرة ، وذهب إلى الصالة في األزهر الشريف . 
ريد أن يدرس الفقه والنحو والمنطق والتوحيد ، وليس دروس تجويد القرآن ودروس القراءات الصبي ي

 . التي يتقنها
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 في الفقه وكان سعيداً بالذهاب إلى حلقته واالستماع له فلقد كان شيخ ً الصبي يحضر مع شقيقه درسا
 . الفقه معروفاً ألسرته وله مكانة في نفوسهم كبيرة

 تذكر أن 
 البنته : أنك ساذجة سليمة القلب طيبة النفس . أنت في التاسعة من عمرك ، في هذه السن  قال األب

التي يعجب فيها األطفال بآبائهم وأمهاتهم ويتخذونهم ُمثالً عليا في الحياة : يتأثرونهم في القول والعمل ، 
أثناء اللعب ، ويخيل إليهم  ويحاولون أن يكونوا مثلهم في كل شيء ، ويفاخرون بهم إذا تحدثوا إلى أقرانهم

 أنهم كانوا أثناء طفولتهم كما هم اآلن مثالً عليا يصلحون أن يكونوا قدوة حسنة وأسوة صالحة .
  األب في صغره عانى الكثير ، فعندما كان في الثالثة عشرة من عمره حين أرسل إلى القاهرة كان

الغنى ، تقتحمه العين اقتحاًما في عباءته القذرة  نحيفًا شاحب اللون مهمل الزّي أقرب إلى الفقر منه إلى
 وطاقيته التي استحال بياضها إلى سواد قاتم .

  وقد استطاع أبوك أن يثير في نفوس كثير من الناس ما يثير من حسد وحقد وضغينة ، وأن يثير في
 ً ، واليأس أمالً ،  نفوس ناس آخرين ما يثير من رًضا عنه وإكرام له وتشجيع .. ومن بّدل البؤس نعيما

 والفقر غنى ، والشقاء سعادة وصفًوا زوجته سوزان .
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                   سلسلة النوابغ التعليمية                                                                                                      
 فى اللغة العربية

                                                                                                                                                                                          األستاذ : كمال عبد رب النبى
  01022632151ت : 

38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 زاي نجيب محمودد .                        إراد  التغيير 
شريطة أن يكهون الههدف ههو  , ول دون تحقيقهويزيل ما قد يح, اإلرادة هي نفسها العمل الذي يحقق الهدف 
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فقهد أصهبح , ههي نفسهها الفعهل  ةوإذا كانهت اإلراد , وإال كنت آلة مسخرة في يد صاحب الههدف, هدفك أنت 
كمها ال يكهون , ألن ههذه ال تكهون بغيهر فعهل , واضحا أن قولك إرادة الفعهل ال يزيهد شهيئا عهن قولهك اإلرادة 

وال األعلهى بهدون , وال يكهون البعيهد بغيهر القريهب , مهين بغيهر اليسهار ييكهون الوال  , الوالد والهدا بغيهر ولهد
 . كل هذه متضايفات ال يتم المعنى ألحدها بغير أن تضاف إلى شقها اآلخر, األدنى 

 

ونخطو خطوة أخرى فنقول إنه إذا كهان ال إرادة بغيهر فعهل فكهذلك ال فعهل بهدون تغييهر وسهواء كهان التغييهر 
تحهرك بهه شهيئا  –أي فعهل كهان  –إنك ال تفعل الفعل في خالء بهل تفعهل الفعهل  ,ا فهو تغييرأو جسيم ضئيال

وتتغير صالته باألشياء األخرى : كان الحجر هنا على الجبل فأصبح جهزءا مهن , فيتغير مكانه ليتغير أداؤه 
في الزجاجة فأصبح فهي  كان المداد هنا , وكان الماء هنا في النهر فأصبح هناك في أنابيب المنازل, الجدار 

, وكانهت األرض يبابها فزرعهت  , جوف القلم ثم انتثر على الورق كتابة يقرؤها قارئ إذا وقع عليهها بصهره
 . ريوكل فعل حركة وتغ, كل إرادة فعل ,ع قضبانا نوكان الحديد مادة من خامات األرض فص

 

 نى اإلرادة بإبراز عنصر مهن عناصهرهافقولنا إرادة التغيير ال يضيف شيئا إلى شيء بل هو قول يوضح مع
وأنه في سيره , وكان يكفي أن نقول عن اإلنسان إنه إنسان حي لنفهم من ذلك أنه ذو وحدة عضوية هادفة  ,

 . وأنه في فعله متحرك ومحرك ومتغير ومغير, وأنه في إرادته فاعل  , نحو أهدافه كائن عاقل مريد
ا للنتائج التي سنستخرجها في الفقرة التالية من المقال هو العالقهة بهين تمهيد –إن أهم ما نريد  أن نقرره هنا 

وفي الوقت نفسه تضمن مشاركته للمجموع في رسم  , الفرد والمجموع تلك العالقة التي تضمن للفرد حريته
فيه فما أكثر ما قاله القائلون بوجود التعارض بين أن يكون الفرد منخرطا في جهد جماعي يساير , األهداف 
 . التماس الطريق الذي يراه مالئما له يف – مع ذلك حرا –وأن يكون , مواطنيه 

 

إذا نحهن فرقنها بهين شهيئين : اإلطهار الهذي يحهدد قواعهد , واألمثلة كثيرة جدا على أال تعهارض بهين الجهانبين 
العبي الشطرنج فهنالك قواعد مشتركة بين العبي الكرة أو , ر ثم خطوات السير في حدود ذلك اإلطار يالس
ومع ذلك فلكل العب كامل الحرية في أن يحهرك الكهرة أو قطعهة  , ال يسمح ألحد الالعبين بالخروج عليها, 

 خذ مثال آخر : قواعد اللغة يلتهزم بهها كهل كاتهب بهها أو قهارئ –الشطرنج حيث أراد في حدود قواعد اللعب 
لكن هل يعني هذا حرمان الكاتب , فع مفعوال به فليس من حق الكاتب العربي أن ينصب فاعال أو أن ير ,لها

يعبر به عهن  يمن حريته فيما يكتبه وفق تلك القواعد ؟ إن لكل كاتب موضوعاته التي يعرضها وأسلوبه الذ
ال بل إن كل عبارة يخطها الكاتب إنما يلتهزم فيهها , على أن يتم ذلك كله في حدود المبادئ المشتركة , نفسه 

ففضهال علهى قواعهد اللغهة نحهوا  , أن يقيد ذلك حريته في اختيار مادتها وطريقة صياغتهابمبادئ كثيرة دون 
أن يقهول إنهه إذا  –مهثال  –فههو ال يجيهز لنفسهه , وصرفا هنالك مبادئ المنطق يلتزمها بحكهم طبيعتهه نفسهها 

عشهرين كيلهو  أراد مسافر قطع المسافة التي طولها مائتها كيلهو متهر فهي سهاعتين فيكفيهه قطهار يسهير بسهرعة
أو أن يقهول إنهه إذا أرادت الهبالد تنفيهذ خطهة صهناعية تكلفتهها مائتها مليهون مهن الجنيههات , مترا في السهاعة 

ما يقول ما دام قوله ملتزما لطائفة مهن مبهادئ يالكاتب حر ف –فيكفيها أن تجمع من المواطنين خمسين مليونا 
وكان هو أحد , ة للمبادئ واألهداف التي وضعها المجموع وهكذا قل في المواطن الفرد بالنسب, اللغة والفكر 

يء مناشهطه ملتزمهة للمبههادئ علهى أن تجهه , أفهراد ذلهك المجمهوع فهههو حهر فهي طريقهة سههيره وأسهلوب حياتهه
 ة .المقرر
أن نستنتج النتائج من هذه المقدمات : إنه إذا كانت كل إرادة تغيير إذن فليس السؤال ههو : ههل اإلرادة  يوبق
أطلقت الشعب يوم انتصاره هي بالضرورة إرادة عمل وتغيير ) ألن العمل هو معنى اإلرادة كما قهدمنا التي 

 ( فما الذي نغيره ؟ وما الهدف الذي من أجل تحقيقه نغير ما نغيره ؟
كهأن تحصهر  , إن القائمة لتطول بنا ألف فرسهخ إذا نحهن أخهذنا نعهد التفصهيالت الجزئيهة التهي يهراد تغييرهها

كتسهوا يوأن , وأن يطعموا بعهد جهوع , وأن يعلموا بعد جهل , د الذين يراد لهم أن يصحوا بعد مرض األفرا
واألرض , والحشهرات التهي البهد لهها أن تبهاد , وكأن نحصر الطرق التي يهراد لهها أن ترصهف , بعد عري 

 , تعهد بهألوف األلهوفوالمصهانع التهي البهد لهها أن تقهام ... تلهك تفصهيالت جزئيهة  –التي البد لها أن تهزرع 
ثههم تنههدرج هههذه المبههادئ بههدورها تحههت مهها يسههمى بههالقيم أو  , لكنههها تنههدرج كلههها تحههت مبههادئ محههدودة العههدد

فإذا أنهت غيهرت مها لهدى القهوم مهن معهايير , المعايير التي عليها يقاس ما نريده وما ال نريده لحياتنا الجديدة 
 . وقيم تغير لهم بالتالي وجه الحياة بأسرها

  

أذهاننهها توحيههدا تامهها بههين العههام  يوال تكههون إرادة التغييههر قههد نالههت مههن حياتنهها قيههد أنملههة إذا نحههن لههم نوحههد فهه
, بثههها فههي النفههوس وترسههيخها فههي األذهههان  فتلك مهن أولهى القهيم التهي ال بهد مهن , والخاص 
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 إهماال للملهك العهام وأشد ما نكون , فنحن بما ورثناه من تقليد اجتماعي أحرص ما نكون على الملك الخاص
فالفرق في أنظارنا بعيد بين العناية الواجبة باالبن والعناية الواجبة بالمواطن البعيهد , بهين العنايهة بتنظيهف  ,

والمهال تملكهه الدولهة , أنظارنها بعيهد بهين المهال نملكهه  يالدار من الداخل والعناية بتنظيف الطرق , الفرق فه
والمستشهفى العهام يهديره الطبيهب نفسهه ولكنهه , ديرها الطبيهب الهذي يسهتغلها يوللجميع , بين العيادة الخاصة 

فمها الهذي  " الفرق فهي أنظارنها بعيهد بهين معنهى " أنها " و " نحهن " وبهين " ههو " و" ههم , يديره باسم الدولة
" هم " اللتهان يشغلنا هو هذه " األنا " و " النحن " اللتان ال تعنيان أكثر من األسرة وحدودها وأما " هو " و 

تههدالن علههى مهها يشههبه األشههباح التههي ال يؤذيههها , تمتههدان لتشههمال أبنههاء الههوطن جميعهها فمهها تههزاالن فههي أوهامنهها 
 . التجويع والتعذيب

 

زهى المهرء بنفسهه ـُ ر قد نالت من حياتنا قيد أنملة إذا لم تنقل مواضع الزههو فبهدل أن يهيوال تكون إرادة التغي
زهى المهرء بنفسهه بقهدر مها ههو خاضهع ـُ يه , لقانون كما يخضع له عامة السوادألنه ليس مضطرا للخضوع ل

فنحن بحكم التقليهد االجتمهاعي , أو سرا في الخفاء  سواء جاء خضوعه هذا عالنية أمام الم , لقانون الدولة 
 –ذا قيل مثال فإ, ن ال تسري عليهم القوانين سريانها على الجماهير يالذي ورثناه ما نزال نعلي من مكانة الذ

رأيهت صهاحب المكانهة االجتماعيهة قهد مه  داره ودار , ويكهون السهكر والزيهت بمقهدار  , يكون اللحم بمقدار
إال إذا كهان فهي وسهعه  – بحكهم التقليهد –ألنهه ال يكهون صهاحب جهاه , أقربائهه وأصهدقائه لحماوسهكرا وزيتها

 . اإلفالت من حكم القانون
 

بهل يكهون تبهديل وضهع  , ود وال شهروطيهر لمجرد تبهديل وضهع بوضهع بغيهر قاإلرادة هي نفسها إرادة التغيي
 .ومقياس التفاوت في العلو إنما يقاس بعدد المواطنين الذن يلتفون بالوضع الجديد  ,  أعلى بوضع أدنى

ي نقيس بها المهم في إرادة التغيير أن نعرف ماذا نغير من حياتنا ؟ كيف نغيره ؟ والذي نريد له أن يتغيرهو القيم الت
أوجه الحياة , وكيفية تغييرها هي أن نختار لكل موقف معيارا من شأنه أن يحقق أكبر نفهع وقهوة وكرامهة واسهتنارة 

  . وأمن ألكبر عدد من أبناء الشعب

 معجم المات الدرس
هه الغهرض ، المطلهب : الَههَدفُ /  التثبيط×  الَمِشيئَةٌ  ، العَِزيَمةٌ  ، العَْزمٌ  : اإلرادة  ، يمحهو : يزيهل/  أههداف ج القصهد إليهه يُوجَّ
 مكههان ظههرف : ُدونَ /  َهَدفِهههِ  وبَههْينَ  بَْينَهههُ  اْعتَههَرض أَي:  تحقيقههه دونَ /  يبههيح و ويههأذن يسههمح× يمنههع : يحههول/  يثبههت×  يبعههد

 لَّلَههةٌ ُمذَ :  مسههخرة/  أداة : آلههة/  إباحههة×  وشههرائطُ  شههريطات ؛ج َشههْرط:  شههريطة/  إليههه يُضههاف مهها بحَسههب وهههو ، منصههوب
:  شهقها/  يكتمهل ال : يتم ال/   بعضا بعضها يكمل أمور : متضايفات/  األكثر×  األقل : األدنى/  معقدة×  ُمْستَثْمرة ومهيأة،
 ج والنظيهرُ  المثلُ :  سواء/  وَخْطوات َخَطوات وُخُطوات ُخًطى ج محسوب تقدُّم : ُخطوةُ  نخطو/  شقوق ج جزؤها ، نصفها
 ههين×  ِجسام ج فَاِدحٌ  ، َخِطيرٌ :  جسيم/  ضخم×  وُضؤالء ِضئال ج  صغير:  ضئيل/  مختلف×  سيةوسوا وَسواٍس  أْسواء

/  انفصههاله×  عالقتههه:والمراد ارتباطههه : صههالته/  إهمالههه×  إِْكَماِلههه ، إِْنَجههاِزه : أداؤه/  مكههتظ ، ممتلههئ×  فههراغ : خههالء /
فٌ  َحديهدٌ  َمواِسير، : أنابيب/  نُُهرٌ   ، أنُهرٌ   ، أَنهارٌ  ج العَْذب الماء مجرى : ْهرُ النَّ /  ُجْدران ، ُجُدر ج,  الَحائِطُ  : الِجَدارُ   ُمَجهوَّ
 ج بهاطن : َجهْوفُ /  المتجمد×  أِمّدة ج ِحْبر له ويقال ، به يُكتب سائل:  الِمَدادُ /  أُْنبُوبَةُ  م الَحنَِفيَّةِ  إلى َويَِصلُ  الِمياهُ  فيهِ  تَْجري

/  العمههران×  الَخههراب : اليَبَههابُ /  أبصههار:  ج عينههه : بََصههُره/  تجمههع×  تههوّزع ، تبعثههر ، تفههّرق : انتثههر /ظهههر×  أَْجههَوافٌ : 
 شهريطٌ :  القَِضهيبُ :  قضهبانا/  الخامهة الَخهامُ  م تصنع أو تُعَالَج أن قبل الطبيعيَّة حالتها على توجد التي األوليَّة المادَّة : خامات
 يبهين:  يوضهح / بعهده مها لتوكيهد( ال) قبله تزاد اإلضراب يفيد عطف حرف:  بل /القُُطر عليه تسير الصُّلب من ممدَّد طويلٌ 
:  ج َصهاِحبُ  : ذو/  عناصهر ج ما جسمِ  تكّون في تدخل التي المادة : العُْنُصرُ /  إخفاء×  إِْخَراجُ  ، إِْظَهار : إْبَرازَ /  يخفى× 
 : العُْضههويَّة الَوْحههَدة/  هههائم ، حههائر×  تَْحِقيِقهههِ  إِلَههى يَْرِمههي َهههَدفٌ  ، َغههَرضٌ  لَهههُ  : هادفههة/   ذوات:  ج ، ذات:  المؤنههث ، ذوو

 َههَدفُ  م أغراُضه : أهدافه/  نُُحو   ، أنحاءٌ  ج جهة : نحو/  توقفه×  حركته : سيره/ ومؤثر عامل:فاعل/  متكامل جسم:المراد
×  نْسهتَْنبََطَها:  نسهتخرجها/  نمنعهه×   اسهتعماله نجهوز ، نبيحهه:  نقهرره / تهارك×  فاعل:  مريد/  زائل×  َمْوُجودٌ  : َكائِن /

ً  ، تَْحِضيراً  : تَْمِهيداً /  نقلدها  : تضهمن /فِقَهر ج موضوع من جزءٌ  أو ، كالم من جملةٌ  : الِفْقَرة/  تمهيدات ج لَهُ  إْعَداداً  ، تَْهييئا
قَ  ، َخذَلَ  ، تََركَ ×  تكفل  ، تَبَهايُنٌ  : التعهارض/  تهرك ، أهمهل×  شهيء لتنفيهذ تصهميًما أو ذًجهانمو أو خطهةً  أعهدّ  : رسم/   َمزَّ

 : يسهاير/  ُجُههودٌ  ج والطَّاقةُ  الُوْسعُ  : الُجْهدُ /  منصرفا×  فيه داخال ، فيه منتظما ، به ملتحقا : منخرطا/  التوافق×  اِْختِالَفٌ 
/  رفهض×  إيَِجهاد َرَجهاء ، َطلَهب : اِْلتَِمهاسُ  /احهدو وطهن فهي معهك نَشهأ َمنْ  مواطن : مواطنيه/  يعارض×  يماشى ، يجارى
 مهن بالّشهيء أَحهاط مها كهل : اإِلَطهارُ /  ههزال×  جهاّدا : جدا/  ِمثال م النماذج ، الصور : واألمثلة/  مخالفا×  مناسبا : مالئما
×  القههيم : المبههادئ/  حههد م فاصههل : حههدود/  إباحههة×  منههع:  حرمههان/  قَاِعههَدةُ  م أَسههس:  قواعههد/  أُُطههر ، إطههارات ج خههارج

 ال:  يجيهز ال /نقهص×  زيهادة : فضال/  بِنَاُؤَها ، إِْنَشاُؤَها : صياغتها/  يزيل ، يمحو×  يكتبها : يخطها/  التسيب ، االنحالل
ٌدا : ملتزما/  ثمنها : تكلفتها/  يبيح ه / كسهل×  نشهاطه : مناشهطه/  الفهرد×  مجموعهه : طائفهة/  متحررا×  ُمتَعَّهِ :  روَرةُ الضَّ

 / نحسهههب:  نعهههد / أميهههال ثالثهههة وههههوبحريهههة  قيهههاس وحهههدة : فرسهههخ/  َضهههَرائِرُ  ، َضهههُرورات ج الَمَشهههقُةُ  ، الشهههدةُ  ، الحاَجهههةُ 
 / وتبقهى تحيها×  تهلهك:  تبهاد / يمرضهوا×  يشهفوا : يصهحوا / تطلهق×  تعهد:  تحصهر / اإلجمال×  التفريعات:  التفصيالت

 ، أنامهل ج اإلصهبع عقلهة: أنملهة / مقهدار : قيد/  بأجمعها : بأسرها/  معيار م المعدالت ، يسالمقاي: المعايير/ تدخل : تندرج
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 تثبيهت:  ترسهيخها/  كتمانها ، طيها×  نشرها:  بثها /مفر ال:  بد ال / ذهن م عقولنا:  أذهاننا / اإلصبع رأس قدر:  أنملة قيد
×  الضهرورية ، الالزمهة : الواجبهة /اإلهمهال×  االهتمهام:  العنايهة / أههون×  أشهد:  أحهرص / وتهميش زعزعة×  وتمكين
 أو لذاتهه الشَّهخص إدراك:  األنها / يتركها × يستثمرها ، يستعملها:  يستغلها/  يهملها×  يدبرها ، يسيرها:  يديرها / الفرعية
هن في يقع ما:  الَوْهمُ  م أذهاننا:  أوهامنا/  تهتمان ال : تعنيان ال/  األنا ج : النحن /الغير×  هويّته  حقهائق×  الخهاطر من الذِّ

 عامهة/  التواضهع× والتكبهر الفخهر : الزهو/  ينفعها×  يضرها:  يؤذيها/  الحقائق×  َشبَح م  األوهام ، الخياالت : األشباح /
 ، ستسهالماال : لخضهوعا/  مختهارا×  مجبرا : مضطرا/  رجال( ج)اإلنسان : المرء /يفتخر : يـُزهى  / الناس معظم: الناس
تُُهمْ  ، أَْغلَبُُهمْ  ، معظمهم : السواد/  التمرد×  االنقياد  ج ، القهوم أَشهرافُ  ، الجماعة : الم  / أساِودُ  ، أْسِودة ج  َجميعُُهمْ  ، عامَّ
 : جهاه / ديهار ، دور ج مسهكنه ، بيتهه : داره /  تطبهق: تَسهيروالمراد ال : تسري ال / العلن×  السر:  الخفاء / الفرد×  أمالءٌ 
/  تحهرر×  قيهد م شهروط : قيهود / اإلمسهاك×  الههروب : اإلفهالت / تكلف ، مشقة×  طاقته : وسعه / ومنصب ومنزلة قدر
 ظلمهة×  واستضهاءة وإشراقة وثقافة وعى : استنارة / مقياس : معيارا/  يتفرقون×  يجتمعون : يلتفون/  أكثر×  أقل : أدنى
 مةعت ،

 الدرس سؤا  و جواب
 

 كاتب الدرس ؟  : من 1س 

؛ قههدم ( فيلسههوف األدبههاء وأديههب الفالسههفةيلقههب بههـ )  1993وتههوفي    1905زكههي نجيههب محمههود ولههد بههدمياط    .د
 في المصرية للسفارة ثقافيا مستشارا عين.لندن من الفلسفة في الدكتوراة على حصل. كار بأسهل الطرق األف صعبأ

 أصهدربولمان "األمهريكيتين .  -والكويت وجامعتي" كولومبيا  اهرة،الق جامعة اآلداب بكلية عمل أستاذا . واشنطن،
 علهى ،وحصهل1393 سهنة األههرام جريهدة إلهى انضهم. ،"فلسهفية تيارات"  شهري مقالوله " المعاصر الفكر" مجلة
 .التقديرية الدولة جائزة

 شرطها؟ ؟وما اإلرادة مفهوم ما:  2س 

تحقيقه دون يحول قد ما ويزيل , الهدف يحقق الذي العمل نفسها هي اإلرادة   
الهدف صاحب يد في مسخرة آلة كنت وإال,  أنت هدفك هو الهدف يكون أن طها : شر .   

 : ماذا يحدث لو : لم تطبق شرط اإلرادة ؟ 3س

 الهدف صاحب يد في مسخرة آلة كنتيتحول اإلنسان إلى   . 

 : ما الشرط الذي ال تتحقق اإلرادة إال به ؟ 4س

 . أنت هدفك هو الهدف نيكو أن

 :متى يكون اإلنسان آلة مسخرة عند اآلخرين ؟ ؟ 5س 

. إذا جعل إرادته  وعمله في سبيل تحقيق أهداف اآلخرين 

 دلل على ما تقول . اإلرادة؟ تساوى الفعل إرادة أن على الدليل ما: 6س

اإلرادة قولك عن شيئا يزيد ال الفعل إرادة قولكف ألن اإلرادة ال تكون بغير فعل ولذلك .    
وال,  القريهب بغيهر البعيهد يكهون وال,  اليسهار بغيهر اليمهين يكون وال,  ولد بغير والدا الوالد يكون ال كما 

 . اآلخر شقها إلى تضاف أن  بغير ألحدها المعنى يتم ال متضايفات هذه كل,  األدنى بدون األعلى

 : ما المقصود بالمتضايفات ؟ 7س

يفات أنها أمور يكمل بعضها بعضا ، كما ال يكون الوالهد والهدا بغيهر ولهد وال اليمهين يمينها المراد بالمتضا
بغير اليسار وال البعيد بعيد بغير القريب فكلها متضايفات ال يتم المعنى ألحهدهما بغيهر أن تضهاف إلهى شهقها 

 اآلخر .

 : ما الدالالت غير المباشرة التى تضمنتها أجزاء من الدرس  ؟8س

كون لإلنسان إرادة حرة  ، وأن يكون لحياته هدف عظيم يسعى لتحقيقهأن ت 

 : ما المقصود  ال يكون اليمين بغير اليسار ؟  9س

فههال يحههدد اليمههين اال  . اآلخههر شههقها إلههى تضههاف أن بغيههر ألحههدها المعنههى يههتم ال متضههايفاتنههها  المههراد أ
 بمعرفة اليسار .

 فقرة السابقة ؟ : ما قيمة اإلكثار من التضاد في ال10س

 التضههاد يسههعى إلبههراز الفكههرة فههي اوضههح صههورة فجههاء الكاتههب بالتضههاد لتوضههيح فكرتههه وترسههيخها فههي
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 األذهان 

 /ال أرادة بغير فعل / كل إرادة فعل دلل على ما تقول  التغيير؟ إلى الفعل يؤدى كيف: 11س

  كههان وسههواءفعههل حركههة وتغييههر  فكههل إرادة فعههل وكههل تغييههر بههدون فعههل ال كههذلكو فعههل بغيههر إرادة ال 
 – كهان فعهل أي – الفعهل فعهلي بهل خهالء فهي الفعهلال يفعهل  فاإلنسهان , تغييهر فههو جسيما أو ضئيال التغيير

 الجبهلجهزءا مهن  الحجهر كهان : األخهرى باألشهياء صالته وتتغير,  أداؤه ليتغير مكانه فيتغير شيئا به حركي
 فأصهبح الزجاجهة فهي)حبهر(  المداد كان,  المنازل أنابيب في  حأصب النهر ماء و,  الجدار من جزءا فأصبح

 )خرابها(  يبابها األرض وكانت,  بصره عليها وقع إذا قارئ يقرؤها كتابة الورق على انتثر ثم القلم جوف في
 . قضبانا فصنع األرض خامات من مادة الحديد وكان,  فزرعت

 الخطوة التى سبقتها ؟ "  ما المقصود بالخطوة وما  أخرى خطوة ونخطو :12س

. الخطوة األخرى : هى أنه ال فعل بدون تغيير 
. الخطوة األولى : ال إرادة بغير فعل وإن اإلرادة والفعل وجهان لعملة واحدة 

 : أكثر الكاتب من ضرب األمثلة ... فلماذا ؟ 13س

األمثلة ألن الكاتب يخاطب العقل ويهدف إلى إقناع القارئ بفكرته وتوضيحها من خالل 

 ماذا يوضح هذا القول ؟   )إرادة التغيير(  التغيير؟ بإرادة المقصود ما: 14س

 عناصرها من عنصر بإبراز اإلرادة معنى يوضح قول . 
 فهي وأنهه,  هادفهة عضهوية وحهدة ذو أنهه ذلهك مهن لهنفهم حهي إنسهان إنهه اإلنسان عن نقول أن يكفي كان 

 . ومغير ومتغير ومحرك متحرك فعله في وأنه,  فاعل إرادته في نهوأ,  مريد عاقل كائن أهدافه نحو سيره

 ؟ ما المقصود ب)اإلنسان إنسان حي ( ؟ )هادفة عضوية وحدة ذواإلنسان (: ما المقصود ب15س

 ومتغيهر ومحهرك متحهرك فعلهه في و,  فاعل إرادته في و,  مريد عاقل كائن أهدافه نحو سيره في أنهأى 
   ومغير

 والمجموع؟ الفرد بين يبينها أن الكاتبأراد  التي ةالعالق ما:16س

 األهداف رسم في للمجموع مشاركته تضمن نفسه الوقت وفي,  حريته للفرد تضمن التي العالقةهي . 

 : ما التعارض الذي اعتقده البعض بين العالقة بين الفرد والمجموع ؟ وبم ترد عليهم ؟ 17س

  حهرا بأنه لن يكون ,  مواطنيه فيه يساير جماعي جهد في منخرطال الفردالتعارض المزعوم : توهم بعضهم أن  
 . له مالئما يراه الذي الطريق التماس في
  ال تعارض فاإلنسان يسير في الطريهق الهذي يريهده وتحقيقهه للنجهاح فهي طريقهه يعنهى انهه يخهدم الجههد الجمهاعى

 مناشهطه تجهيء أن علهى,  حياتهه وأسهلوب سهيره طريقهة فهي حر فهو فيحقق نجاحاته مع االلتزام بالجهد الجماعى .
 أو الكهرة يحهرك أن في الحرية كامل العب فلكل ,  الشطرنج العبي أو الكرة العبيمثل  . المقررة للمبادئ ملتزمة
 .  اللعب قواعد حدود في أراد حيث الشطرنج قطعة

 ة ؟ وما العالقة بينهما ؟ : ) ال تعارض بين الجانبين  ( ما الجانبان المقصودان في العبار18س

 أ(الجانب االول : الفرد                  ب(الجانب الثاني : المجموعة التى ينتمي إليها الفرد
عالقة تكاملية  فالعالقة بين الفر د والمجموع تضمن حريته ، وفهي الوقهت نفسهه تضهمن مشهاركته للمجمهوع 

 في رسمه ل هداف .  

 الجانبين )الفرد والمجموع (؟  : متى ال يقع التعارض بين19س

 : إذا فرقنا بين شيئين 
 " خطوات السير في حدود ذلك اإلطار "-ب -"اإلطار الذي يحدد قواعد السير"              -أ-
 العالقة بهين الفهر د والمجمهوع تضهمن حريتهه ، وفهي الوقهت نفسهه تضهمن مشهاركته للمجمهوع فهي رسهمه

 ل هداف .  

 ارض بين الفرد والمجموع ؟ : متى يقع التع20س

 . إذا خرج الفرد عن القواعد والمبادئ المشتركة المقررة من المجموع 

 : ظهرت دقة الكاتب اللغوية في تقديم الحرية على المشاركة ؟  21س
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 . لبيان أهمية الحرية  وألن المشاركة نتيجة للحرية ولن تتحقق المشاركة إال إذا حقق اإلنسان حريته 

 متى يكون الكاتب حرا فيما يقول ؟  :22س

  . يكون الكاتب حرا فيما يقول مادام قوله ملتزما  بمبادئ اللغة نحوا وصرفا ومبادئ الفكر والمنطق 

 : متى يكون الفرد حرا فيما يقول؟ 23س

      . لنفسه يجيز فالإذا التزم  باألهداف والمبادئ التى وضعها المجموع وجاءت مناشطه  موافقة لها 
 :   يقول أن –
 السهاعة فهي متهرا كيلو عشرين بسرعة يسير قطار فيكفي ساعتين في متر كيلو مائتا طولها  مسافة لقطع -1
 . 
 . مليونا خمسين المواطنين من تجمع أن يكفيها جنيه  مليون مائتا تكلفتها صناعية خطة البالدلتنفذ  -2

 : ما المبادئ المشتركة الملزمة للكاتب ؟ 24س

  :)المبادئ المشتركة هي اإلطار الذي يحدد قواعد السير للكاتب دون أن تقيد سيره فمهثال هنهاك ) قواعهد اللغهة
النحو والصرف  فال يجوز له أن ينصب الفاعل ويرفع المفعول ، وهناك ) المبادئ المنطقية( فال يجوز له أن يقول 

 مليون جنيه . 200تها ان خمسين مليون جنيها كافية لتنفيذ خطة صناعية تكلف

 .اذكر مثالين / دليلين على ذلك  للمجموع ومشاركته الفرد حرية بين تعارض يوجد ال: 25س

ذلههك حههدود فههي السههير خطههوات)  (السههير قواعههد يحههدد الههذي اإلطههار): بههين فرقنهها نحههن إذا,همهها بين تعههارض ال 
مهن  المقهررة لمبهادئبشهرط االلتهزام با,  حياتهه وأسهلوب سهيره طريقهة فهي حهر فهو الفرد المواطن وهكذا   (اإلطار

 المجموع  مثل : 
 فهي أراد حيهث الشهطرنج قطعهة أو الكهرة يحهرك أن فهي الحريهة كامل العب فلكل العبي الشطرنج او كرة القدم -1

 . اللعب قواعد حدود
ال  ههذاو,مفعوال يرفهع أو فهاعال ينصهب أن قههح مهن فلهيسومبهادئ المنطهق ،   اللغة قواعدالكاتب حر إذا التزم ب-2 

 حدود في كله ذلك يتم أنبشرط   ,نفسه عن به يعبر الذي وأسلوبه موضوعاته كاتب لكل، فحريته منه حرمانيعني 
 مادتهها اختيهار فهي حريتهه ذلهك يقيهد أن دون كثيهرة بمبهادئ فيهها يلتهزم إنمها  يخطهها عبهارة كل.و المشتركة المبادئ
 مائتا طولها مسافةمسافر ل قطع إن يقول أن – مثال – لنفسه يجيز ال فهو,  قالمنط مبادئ هنالك  صياغتها وطريقة
 مائتها تكلفتهها صهناعية خطهة أن أو,  السهاعة في مترا كيلو عشرين بسرعة يسير قطار فيكفيه ساعتين في متر كيلو
 .  مليونا خمسين المواطنين من تجمع أن يكفيها الجنيهات من مليون

 عد السير وخطوات السير ؟ : ما الفرق بين  قوا26س

... قواعد السير:  هي القوانين النظرية المنظمة لعملية السير فمثال المفعول منصوب والفاعل مرفوع 
  . خطوات السير : مدى التزام األفراد بتنفيذ تلك القوانين 

 : ) الكاتب  حر مقيد ( ...  هل تجد تناقض في تلك العبارة .. 27س

في العبارة  ال أجد تناقضا 
به مفعوال يرفع أو فاعال ينصب أن هحق من ليسو  بها يلتزم نحوا وصرفا  اللغة قواعدالكاتب مقيد ب . 
 يسهير قطهار يكفيه ساعتين في متر كيلو 200  مسافة قطع نأ يقول أن  لنفسه يجيز ال فهو,  المنطق مبادئمقيد ب -

 مترا في الساعة .كيلو عشرين بسرعة
  الهذي وأسهلوبه يعرضهها التهي موضهوعاته كاتهب لكهلف ألن تلك القيود ال تعنى حرمانه من حريته  :الكاتب حر 
 يلتزم إنما الكاتب يخطها عبارة كل إن بل ال,  المشتركة المبادئ حدود في كله ذلك يتم أن على,  نفسه عن به يعبر
 . صياغتها وطريقة مادتها اختيار في حريته ذلك يقيد أن دون كثيرة بمبادئ فيها

 : ما مظاهر حرية الكاتب فيما يكتب ؟ 28س

 هو حر يختار موضوعات التي يعرضها واسلوبه الذي يعبر به عن نفسه  وكذلك له الحرية في اختيار
 الكلمات ومادتها وطريقة صياغتها .

 : ما وجه الشبه بين الكاتب األديب والمواطن ؟ 29س

 وكالهما ملتزم بمبادئ المجموع   كالهما حر في أسلوبه واختيار موضوعاته
 فالكاتب حر في قوله ما دام ملتزما لطائفة من مبادئ اللغة والفكر 

 المواطن الفرد حر في طريقة سيره وأسلوب حياته على أن تجيء مناشطة ملتزمة بالمبادئ المقررة . 
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 نتائج في العبارة ؟(  فما المقدمات وما ال السابقة المقدمات من النتائج الكاتب استنتج: ) 30س

ال تعهارض -3       كل إرادة فعل وكل فعل حركة وتغيير    -2          تعريف اإلرادة .   -1 :  المقدمات
 في العالقة بين الفرد والمجموع 

 أن نطرح بعض األسئلة مثل ما الذي نغيره ؟ وما الهدف الذي من أجل تحقيقه نغير ذلك التغيير؟ :  النتائج 

 تطول  بنا قائمة التغيير ؟: متى 31س

تغييرها يراد التي الجزئية التفصيالت نعد أخذنا نحن إذا فرسخ ألف بنا لتطول القائمة إن  

 : ماذا يحدث إذا عددنا التفصيالت الجزئية التى يراد تغييرها ؟ 32س

األفراد تحصر كأن غييرها،ت يراد التي الجزئية التفصيالت نعد أخذنا نحن إذا فرسخ ألف بنا لتطول القائمة إن 
 وكههأن,  عههري بعههد يكتسههوا وأن, جههوع بعههد يطعمههوا وأن,  جهههل بعههد يعلمههوا وأن,  مههرض بعههد يصههحوا أن لهههم يههراد الههذين
 والمصهانع – تهزرع أن لهها البهد التهي واألرض,  تبهاد أن لهها البهد التهي والحشرات, ترصف أن لها يراد التي الطرق نحصر
 . األلوف بألوف تعد جزئية تفصيالت تلك.. . تقام أن لها البد التي

 : ما الذي تندرج تحته التفصيالت الجزئية ؟ 33س

المعايير أو بالقيم يسمى ما تحت بدورها المبادئ هذه تندرج ثم,  العدد محدودة مبادئ تحت كلها تندرج 
 , الجديدة لحياتنا نريده ال وما نريده ما يقاس عليها التي

 ؟ ولماذا ؟  الحياة شكل على والقيم المبادئ تغيير أثر ما: 34س 

بأسرها الحياة وجه بالتالي لهم تغير وقيم معايير من القوم لدى ما غيرت فإذا . 
 . ألن تغيير التفصيالت الجزئية تدخل في كل شئون الحياة لذلك فهي تعد بألوف األلوف 

 ؟  الخاصو العام مفهوم وتوحيد التغيير إرادة بين العالقة ما: 35س

العهام بهين تامها توحيهدا أذهاننها فهي نوحهد لهم نحهن إذا أنملة قيد حياتنا من نالت قد التغيير إرادة تكون ال 
 مهن ورثنهاه بمها فنحن,  األذهان في وترسيخها النفوس في بثها من بد ال التي القيم أولى من فتلك,  والخاص

 أنظارنها في فالفرق,  العام للملك إهماال نكون ما دوأش,  الخاص الملك على نكون ما أحرص اجتماعي تقليد
 الهداخل مهن الهدار بتنظيهف العنايهة بهين,  البعيهد بهالمواطن الواجبهة والعنايهة بهاالبن الواجبهة العنايهة بهين بعيهد

 يههديرهالههذي  العههام والمستشههفى,  الخاصههة العيههادة بههين,  الدولههة ومههال, امالنهه بههين,  الطههرق بتنظيههف والعنايههة
 . الدولة باسم يديره ولكنه فسهن الطبيب

 : متى تكون إرادة التغيير قد نالت من حياتنا ؟ 36س

  إذا استطعنا أن نوحد في أذهاننا بين العام والخاص فتحول الملك العام والعنايهة بهه  مثهل العنايهة بهاالبن
  وتحولت العناية بتنظيف الدار لتتساوى مع العناية بتنظيف داخل الدار .

 ال تحقق إرادة التغيير االثر المطلوب في حياتنا ؟  متى ال تنال منا قيد أنملة ؟  : متى37س

 فهي بثهها مهن بهد ال التهي القهيم أولهى مهن فتلهك,  والخهاص العهام بهين تامها توحيهدا أذهاننها فهي نوحد لم إذا -1
,  الخهاص الملهك علهى نكون ما أحرص اجتماعي تقليد من ورثناه بما فنحن,  األذهان في وترسيخها النفوس
 الهداخل مهن الهدار بتنظيهف العنايهة بهين بعيهد أنظارنها فهي فهالفرقمهثال:   , العهام للملهك إهمهاال نكون ما وأشد

 . الطرق بتنظيف والعناية
 له يخضع كما للقانون للخضوع مضطرا ليس ألنه بنفسه المرء يـُزهى أن فبدل الزهو مواضع تنقل لم إذا-2

 السواد عامة

 ئقان  اللذان يمنعان التغيير ؟ وما مصدرهما ؟ : ما العا38س

العائق األول : أننا أحرص ما يكون على المال الخاص وأشد إهماال للمال العام 
. العائق الثاني : أننا نعلي من مكانة الذين ال تسري عليهم القوانين 

 اجتماعي تقليد من ورثناه بمامصدر العائقين : 

 العام والخاص ؟  : متى يوحد الطبيب بين39س

 إذا استطاع أن يعتنى بالمستشفى العام الذي تديره الدولة كاعتنائه بعيادته الخاصة التى يستغلها . واسهتطاع أن
 يوحد توحيدا تاما بين مفهوم العام والخاص . 
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 : ما النظرة الصحيحة وما النظرة الخاطئة للخاص والعام ؟ 40س

 بعيد بين العام والخاص  مثل الفرق بين تنظيف داخهل الهدار وتنظيهف النظرة الخاطئة: أن يكون الفرق
الطريق   أو بين االعتناء باالبن واالعتناء بالمواطن البعيهد أوبهين اهتمهام الطبيهب بعيادتهه الخاصهة وإهمالهه 

 للمستشفى العام الذي يديرها . 
ما فيعتنى اإلنسان بتنظيف الطهرق النظرة الصحيحة : أن نوحد في اذهاننا بين العام والخاص توحيدا تا

 نفس عنايته بتنظيف داره ويهتم الطبيب بالمستشفى الحكومي الذي يديرها بنفس اهتمامه بعيادته الخاصة 

 -الهنحن ( ) ههو  –هم ( ؟ ما الذي تعنيهه فهي األذههان ) االنها  –نحن ( ) وهو  –: ما العالقة بين )أنا 41س
 هم ( 

-ن معنى أنا ونحن   وبين هو وهم الفرق في المعني بعيد بي 
-وحدودها األسرة من أكثر تعنيان ال اللتان"  النحن"  و"  األنا"  هذه  
- "يشبه ما على تدالن,  أوهامنا في تزاالن فما جميعا الوطن أبناء لتشمال تمتدان اللتان"  هم"  و"  هو 

 .  والتعذيب التجويع يؤذيها ال التي األشباح

 يشغلنا كما فهمت من الدرس ؟  : ما الذي42س

-  و"  ههو"  وأما وحدودها األسرة من أكثر تعنيان ال اللتان"  النحن"  و"  األنا"  هذه هو يشغلنا الذي 
 ال التهي األشباح يشبه ما على تدالن,  أوهامنا في تزاالن فما جميعا الوطن أبناء لتشمال تمتدان اللتان"  هم" 

 والتعذيب التجويع يؤذيها

 : ما أولى القيم بالترسيخ في األذهان ؟ 43س

 أن نوحد في اذهاننا بين العام والخاص توحيدا تاما فيعتنى اإلنسان بتنظيف الطرق نفس عنايته بتنظيف
 داره ويهتم الطبيب بالمستشفى الحكومي الذي يديرها بنفس اهتمامه بعيادته الخاصة . 

 ؟ ذكر الكاتب نوعين من الفخر . فما هما ؟ للتغيير همهاأ مبينا وضحها متناقضة مواضع للفخر: 44س

  السواد عامة له يخضع كما للقانون للخضوع مضطرا ليس ألنه بنفسه المرء يـُزهى أن الفخر الخاطئ: 
 أمهام عالنيهة ههذا خضهوعه جهاء سواء,  الدولة لقانون خاضع هو ما بقدر بنفسه المرء يـُزهى الفخر الصحيح : أن 

  الخفاء في راس أو الم 

 : ما أثر ما ورثناه من تقاليد اجتماعية خاطئة علينا ؟  مع الدليل ؟  ولماذا ؟ 45س

بمقهداروالزيهت والسهكر  اللحهم يكون – مثال قيل فإذا,  القوانين عليهم تسري ال الذين مكانة من نعلي  ,
 . وأصدقائه أقربائه ودار داره م ي االجتماعية المكانة صاحب رأيت
 القانون حكم من اإلفالت وسعه في كان إذا إال – التقليد بحكم – جاه صاحب يكون ال ألنه. 

 : ما الزهو الذي يتمنى الكاتب أن يغيره ؟ ما المقصود بنقل مواضع الزهو ؟ 46س

 بدل أن يزهي المرء بنفسه ألنه ليس خاضعا للقوانين التى تسري على الجماهير أن يصير زههو المهرء
 نه خاضع لقانون الدولة عالنية أمام الم  أو سرا في الخفاء بنفسه أل

 : ما الدافع الذي يدفع صاحب المكانة االجتماعية ألن يم  داره ودور أقربائه لحما وزيتا وسكرا ؟ 47س
 إال أذا كان فهي وسهعه اإلفهالت مهن حكهم  –بحكم التقليد  –الدافع هو اعتقاده بانه  ال يكون صاحب جاه
 وبذلك يعلو مكانه االجتماعي بين الناس .  القانون

 الحقيقة؟ المكانة علو يقاس بم: 48س
مقياس التفاوت بالعلو بعدد المواطنين الذين يلتفون بالوضع الجديد 
 : ما المهم في إرادة التغيير ؟ 49س
نغيره كيفو  احياتن من نغير ماذا نعرف أن   
 ؟: ما الذي نريد تغييره ؟ وكيف نغيره 50س

 .  الحياة أوجه بها نقيس التي القيم هو يتغير أن له نريد الذي
 ألكبر وأمن واستنارة وكرامة وقوة نفع أكبر يحقق أن شأنه من معيارا موقف لكل نختار أن : تغييرها كيفية
 الشعب أبناء من عدد
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 فيها؟ أيكر وما فكر؟ من طرحه ما على للتدليل الكاتب أدوات ما: ما أهم سمات الكاتب ؟ و 51س
ضههرب األمثلههة     -3أفكههار مرتبههة                           -2سهههولة األلفههاظ                                   -1
 اإلكثار من التضاد لتوضيح الفكرة  -4
 كثرة استخدام التوكيد اللفظي .  -6قلة الصور والمحسنات               -5

 : فكر من طرحه ما على للتدليل الكاتب أدوات
 امتلك الكاتب أدوات كثيرة للتدليل على فكرته ومنها : 

ضهرب األمثلهة -3قدرتهه علهى التعبيهر باسهتخدام وسهائل متعهددة .      -2ثقافته الشخصية الواسعة  .      -1
 الكثيرة والواقعية .

 طالب العلمالأسئلة يجيب عليها    
 (1 ) 

 ههو الههدفُ  يكهونَ  أنْ  شهريطةَ , تحقيقه دون يَحولُ  قد ما ويُزيل, هدفال يحقق الذي العملُ  نفُسَها هي اإلرادةُ 
َرةً  آلةً  كنت وإال, أنت هدفَكَ   (.الهدف صاحبِ  يد في مسخَّ

 : يلي ما هات الكلمات لمعاني فهمك خالل من( أ
   :  جمههع -  ( .صههاحب - يحههول - يزيههل)   : مضههاد -           (. شههريطة - يحههول - مسههخرة: ) معنههى - 
 (.أنت - شريطة - إرادة)
  والعمل؟ اإلرادة بين العالقة ما( ب
 الهدف؟ صاحب يد في مسخرة آلة اإلنسان يصبح متى( ج
 .إجابتها اكتب ثم السابقة الفقرة على أسئلة ثالثة اقترح( هـ

  (2 ) 
 العهام بهين تاًمها ًداتوحيه أذهاننها فهي نوحد لم نحن إذا أنملة قيد حياتنا من نالت قد التغيير إرادة تكون وال)   

 .(األذهان في وترسيخها النفوس في بثها من بد ال التي القيم أولى ِمن فتلك, والخاص
 (.التغيير) ومضاد ،( أنملة قيد) معنى هات(  أ
 .بأسلوبك السابقة الفقرة عن عبِّر( ب
 .بها القارئ إقناع الكاتب يريد التي الفكرة - .الفقرة حولها تدور التي القيمة -  :يلي ما استنتج( ج
 بفكرته؟ القارئ إلقناع الكاتب ساقها التي األدلة ما( د

  (3 ) 
اإلرادة هي نفسها العمل الذي يحقق الهدف , ويزيل ما قد يحول دون تحقيقه , شريطة أن يكون الهدف هو 

فقهد أصهبح  هدفك أنت , وإال كنت آلة مسخرة في يد صاحب الهدف . وإذا كانت اإلرادة هي نفسهها الفعهل ,
واضحا أن قولك إرادة الفعل ال يزيد شيئا عهن قولهك اإلرادة , ألن ههذه ال تكهون بغيهر فعهل , كمها ال يكهون 
الوالد والدا بغير ولد , وال يكهون اليمهين بغيهر اليسهار , وال يكهون البعيهد بغيهر القريهب , وال األعلهى بهدون 

 أن تضاف إلى شقها اآلخر . األدنى , كل هذه متضايفات ال يتم المعنى ألحدها بغير
 أ( تخير الصواب مما بين القوسين:

 الكل( -ُمْستَثْمرة  - ُمَذلَّلَةٌ  - )ُمْستَغَلة             : معنى كلمة )مسخرة( -1
 ان(ــُشرط -شرائط  -ُشُرط  -)أشرطة              جمع كلمة )شريطة(:  -2 
 دف(ـهُ  -هواديف -أهداف -ف)هدادي          :           جمع كلمة )هدف( -3
 ل(ـــــــيحم -يكمل  -يثبت  -)يمحو             :       مضاد كلمة )يزيل( -4 
 ر(ــــــــيناص -ييسر -يبيح -)يحقق            :       مضاد كلمة )يحول( -5

 ب( ما الِفَكر الرئيسة التي يدور حولها الموضوع؟ وما العالقة بين اإلرادة والعمل؟
 دد الكاتب شرطا ال تكون اإلرادة إال به وضحه.ج( ح

 د( ما المترتب على هذه العبارة: )وإذا كانت اإلرادة هي نفسها الفعل.....(؟
 هـ( ذكر الكاتب العديد من األمثلة للتدليل على فكرته السابقة .. اذكر بعضها.

 و( ما رأيك في األمثلة التى قام الكاتب بضربها ؟
  (4 ) 

التغييههر ال يضههيف شههيئًا إلههى شههيء، بههل هههو قههوٌل يوضههح معنههى اإلرادة بههإبراز عنصههر مههن  فقولنهها إرادة
عناصرها, وكان يكفي أن نقول عن اإلنسان: إنه إنسان حي لنفهم مهن ذلهك أنهه ذو وحهدة عضهوية هادفهة , 

متغيهر وأنه في َسْيره نحو أهدافه كائن عاقل مريد, وأنه في إرادته فاعل, وأنه في فعلهه متحهرك ومحهرك و
 ومغير .

إنسهان(  -ذو  -إبهراز( وجمهع : )فعهل  -حهي  -كائن (، ومضاد : )يوضح  –هادفة  –أ( هات مرادف : )ذو 
 فى جمل من عندك .
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 ب( كيف وضَّح الكاتب معنى اإلرادة؟
 ج( ال إرادة بغير فعل، فكذلك ال فعل بدون تغيير. وضح ذلك مع التمثيل.

 ؟د( ما أهم ما يريد أن يقرره الكاتب
 (5 ) 

تمهيًدا للنتائج التي سنستخرجها في الفقرة التالية من المقال هو العالقهة بهين  -إنَّ أهم ما نريد أْن نقرره هنا 
الفرد والمجموع تلك العالقة التهي تضهمن للفهرد حريتهه, وفهي الوقهت نفسهه تضهمن مشهاركته للمجمهوع فهي 

بهين أن يكهون الفهرد منخرًطها فهي جههد جمهاعي  رسم األهداف, فما أكثر ما قاله القهائلون بوجهود التعهارض
ا -يساير فيه مواطنيه , وأن يكون   في التماس الطريق الذي يراه مالئما له. - مع ذلك حرًّ

 أ( هات في جمل من تعبيرك: مضاد )أهم(، ومعنى )تضمن(، وجمع )جهد(، ومفرد )النتائج(.
 في الفقرة؟ ب( ما أهمية دراسة العالقة بين الفرد والمجموع كما ورد

 ج( ما أولى القيم التي ينبغي بثها في النفوس؟
 د( بَم يجب أْن يزهو اإلنسان؟         

 هـ( هل اإلرادة تبديل أوضاع فحسب؟ وما المهم في إرادة التغيير؟ 
  (6 ) 

و العالقهة بهين تمهيًدا للنتائج التي سنستخرجها في الفقرة التالية من المقال ه -إنَّ أهم ما نريد أْن نقرره هنا 
الفرد والمجموع تلك العالقة التهي تضهمن للفهرد حريتهه, وفهي الوقهت نفسهه تضهمن مشهاركته للمجمهوع فهي 
رسم األهداف, فما أكثر ما قاله القهائلون بوجهود التعهارض بهين أن يكهون الفهرد منخرًطها فهي جههد جمهاعي 

ا -يساير فيه مواطنيه , وأن يكون   ق الذي يراه مالئما له.في التماس الطري - مع ذلك حرًّ
 )أ( اختر الصحيح مما بين القوسين فيما يأتي:

 ل(               ـــــمتماث -مثول –مثال  -)مثل    :          مفرد األمثلة 
 ر(ـــطواوي-أطوار -أطر -)إطارات   :              جمع اإلطار

 )ب( ما الجانبان اللذان ال يوجد تعارض بينهما؟ 
 ر تغيير المبادئ والقيم على شكل الحياة ؟ )ج( ما أث

 )د( ال يوجد حرية مطلقة وضح مستدال من خالل الدرس.
 ما الفرق بين األنا والهو ؟ وما أهمهم للمجتمع ؟ولماذا؟  )هـ( 

 نصيب العرب من الح ار   ..  عباس الع اد  ..  بتصرف

 وجد العرب لب  أن يعرف اسم العرب
األقاليم المتوسطة بين القارات الثالث منذ نيف وأربعين قرنا في زمن ال تعهرف  نشأت الحضارة العربية في

 اآلن بداءته على وجه التحقيق .
كانت األمة العربية تقيم أو تترحل بين شبه الجزيرة العربية ووادي النهرين وباديهة الشهام ومغهاني النهبط فهي شهمال 

د ظهور الهدعوة اإلسهالمية ولكنهها ههي األمهة العربيهة فهي الحجاز وال تسمى باسمها الذي اشتهر على الخصوص بع
 أصولها وسماتها وإن لم يكن لها اسمها الحديث ألن األسماء تولد عادة بعد مولد صاحبها بزمن يقصر أو يطول .

أصح اعتبار نالحظه في النظر إلى نصيب العرب من حضارة العالم هو هذا االعتبار الذي يعهود بنها إلهى األصهول 
قة منذ أقدم العهود التاريخية ألنه يميز لنا العرب بأصولهم ولغتهم وأمزجتهم وأطوارهم قبل أن يميهزهم االسهم العري

المصطلح عليهه فيمها بيهنهم وبهين األمهم التهي تجهاورهم ألن تهاريخهم فهي الوجهود أسهبق مهن تهاريخ المتكلمهين عهنهم 
 بمختلف األسماء  .

رب في حضارة العالم غايهة اتسهاعه المشهروع ويكهاد يشهمل الكهرة األرضهية وعلى هذا االعتبار يتسع أمامنا أثر الع
 من جملة أطرافها المعمورة  بغير استثناء  
 أيام األسبوع من وحي الح ار  العربية

وال حاجة هنا إلى اإلحصاء الطويل لبيان المراجع واألسانيد فإن حركة من حركاتنها اليوميهة كلمها بهدأنا أعمالنها فهي 
يام تعود بنا إلى أثر الحضارة العربية قبل ألوف السنين ونعني بها حركة اليد التي ترفع ورقة التقويم كل يوم من األ

مطلع شمس عن نهار جديد فإنها تتحرك باتجاه الحضارات العربية التي قسمت األيام إلى أسهابيع وقسهمت األسهبوع 
أرفهع الكواكهب فهي المهدار وقهد  –زحهل  –السهابع الواحد على مطالع الكواكب من الشمس إلى الزهرة إلى الكوكهب 

فعلت ذلك منذ أربعين قرنا أو تزيد , ومن الظواهر العجيبة في بقاء الحضهارات أن األمهم الغربيهة ههي التهي تحهتفظ 
اليوم بهذا األثر في تسميته أيام األسبوع دون األمم الشرقية وقلمها يفههم األوربيهون فهي عصهرنا أنههم يهروون أقهوال 

األقدمين حين يسمون " األربعاء " بيوم " عطهارد " ويهوم " الخمهيس " بيهوم " المشهترى " ويسهمون يهوم " العرب 
 الجمعة " بيوم " الزهرة " ويوم " السبت " بيوم " زحل " ويجعلونه نهاية المطاف .

 العربية تدخ  اللغات األوربية
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صهيب فهي التهاريخ اإلنسهاني بعهد ظههور الهدعوة على أن الحضارة العربية قد ساهمت بنصيب أوفى جدا من ههذا الن
اإلسالمية وال حاجة هنا أيضا إلى اإلسهاب في بيان المراجع واألسانيد ألننا قد نستغني عنها ببضع كلمات عربية ال 
تزال في لغات العرب متكررة مترددة حتى اليوم وقد تغني داللتها عن داللة الشروح المطولة ألنها تدل على تغلغل 

رة العربية في شئون المعيشة اليومية التي تالزم المرء في داره وفي موطن عمله كما تالزمه في جده ولهوه الحضا
. 

فكم بلغ من شيوع الحضارة العربية في معيشة القوم قبل أن يأخذوا من العرب كلمة " القميص " بحروفها وكهم بلهغ 
يههر الموصههلي والحريههر الغههزي بأسههماء دمشههق مههن شههيوع تلههك الحضههارة قبههل أن يعرفههوا الحريههر الدمشههقي والحر

والنقهارة والربابهة والمفتهاح أو اإلقليهد بأسهمائها وحروفهها والموصل وغزة ؟ وكم بلغ مهن شهيوعها قبهل أن يسهموا العهود 
  لضاد .االعربية المصحفة ؟ وكم بلغ من شيوعها قبل أن يسموا القهوة باسمها في لغة 

يشة " يدل على أثر واسع من ذلك األثهر بكثيهر ألنهه يمتهد إلهى العهالم والجاههل ال ريب أن شيوع هذه الكلمات " المع
وإلى المدرسة والبيت وإلى ضرورات الكساء والغذاء وأفانين اللهو واللعب وليس وراء ذلك مهن أمهد تنتههي أشهواط 

 الحضارة إليه .
 واألرلام من عندنا

اء األسفاروالشروح ألن األبجدية برسومها منقولة إلى األمهم إال أن الحروف واألرقام القليلة تعني هنا أيضا فوق غن
التي اشتهرت بين القوم باسم األرقهام العربيهة والسهيما رقهم ) الصهفر ( الهذي تهذللت بهه صهعوبات الرياضهة القديمهة 

 جميعا .
بجديهة إلهى وال خالف بين الباحثين على الرجوع بأوائل األبجدية إلى حجهر ) سهيناء ( المشههور أو علهى سهريان األ
 بالد النبط في الشمال وبالد اليمن في الجنوب ثم سريانها إلى أمم الشرق والغرب من هذين الطريقين .

( ههي أبجهد بعينهها وأن  ABCومهما يكن من رأي في األصول والنقول فهاألمر الهذي ال شهبهة فيهه أن الهـ ) 
رقعهة مهن األرض حيهوان أصهيل فهي الجيم في األبجدية مخطوطة على شهكل رقبهة الجمهل وههو علهى ههذه ال

 البادية العربية وال يوجد حرف من األبجدية وحده مالم يكن مصحوبا بغيره من الحروف .
 والطب والايميا  عربيان

وفي الطب يكفي أن يقال أن جامعهة ) لوفهان ( لهم تعهرف إلهى القهرن السهابع عشهرا مرجعها للطهب والعقهاقير 
الهيههثم وأن أطبههاء العههرب صههححوا آراء أبقههراط وجههالينوس فههي  أوفههى مههن كتههب الههرازي وابههن سههينا وابههن

 التشريح ووظائف األعضاء .
هو ماء  –وفي الكيمياء يكفي أن نعلم أن القلويات كلها معروفة باسمها العربي إلى اليوم وأن أهم الحوامض 

ميهذ العهرب لم يوصف في كتاب غربي قبل كتاب جابر بن حيهان وأن ملهح البهارود مهن تحضهير تل –الفضة 
 روجرز باكون .
 حتى هي األدب

وقد يسبق إلى الخاطر أن األدب األوربي ميدان ال يتسع لالقتباس من الحضارة العربية كمها اتسهعت ميهادين 
العلوم والمباحث الفكرية الختالف اللغة واختالف قواعدها من أساسهها بهين الشهعبة اآلريهة والشهعبة السهامية 

 من اللغات .
قرأ بوكاشيو اإليطلهي فهي ) صهبحاته العشهرة ( وال سهرفانتيز األسهباني فهي ) دون كيشهوت ( وال إال أننا ال ن

شكسبير اإلنجليزي في رواية ) العبرة بالخوتيم ( وال دانتي اإليطلي في ) القصة اإللهية ( إال تبين لنها علهى 
 التحقيق أنهم مدينون لقصص ألف ليلة وحكاية ابن طفيل وغيرهما .

 ب وسطت الح ارت زمانا ومااناح ار  العر
هذه العجالة السريعة عن نصيب العرب من حضارة العهالم ال تعهدو ن تكهون عنوانها مجمهال لههذا الموضهوع 
المستفيض الذي ال يحاط به في غير المجلدات الضخام وكل مها نبغيهه مهن ههذا العهرض المهوجز أن نلهم فيهه 

العرب بين أرقى الحضارات اإلنسانية في تاريخها القهديم  إلمامة إنصاف بالمكان الرفيع الذي تتبوأه حضارة
 والحديث .

ولكننا ال نبلغ بهذه اإللمامة حقها من اإلنصاف ما لم ندخل في حسابتنا تلك المنزلة الوسطى التي امتازت بها 
حضارة العهرب فهي حيهز المكهان وحيهز الزمهان علهى السهواء , ونعنهي بالمنزلهة الوسهطى أن ههذه الحضهارة 

ت متوسطة في مكانها بين الشرق والغرب , متوسطة في زمانها بين حضارات القرون األولى وحضارة قام
القرون الحديثة من أواسط القرن التاسع عشر إلى اآلن فاستطاعت بتوسطها في المكان أن تنقهل مهن الشهرق 

رس والهند والصهين إلى الغرب وأن تعرف العالم بما كان محجما وراء السدود والمسافات من حضارات الف
   . 
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 معجم المات الدرس
 علهى زاد ما:نيف/  إقليم م ومقاطعات وواليات مناطق : األقاليم/  البداوة×  التمدُّن : الحضارة/  ونََجمت تولّدت : نشأت
 يتهههبدا:بداءته / أْزُمههنٌ  و ، أزمههانٌ :  ج طويههل أو قصههير وقههت : زمههن / قههرون ج عههام مائههة : قرنهها /  السههنوات مههن العقههد
الً  ونْشأتُه  / وتمكهث تقهيم×  تتنقهل:  تترحهل / أَُمهم ج النَّهاِس  ِمهنَ  َجَماَعهةٌ  : األُّمهة / والتَّثبُّهتُ  والتأكيهدٍ  التَْنِفيهذِ  : التحقيق / أوَّ
 م  مواضهع: مغهاني /بهوادي ج البهدو يسهكنها الصهحراء : باديهة / ُوْديانٌ  ، أَواِديَةٌ  ، أَْوديةٌ  ج مرتفعات بين منفرج : وادي
 / عهرف : اشهتهر /ونبهوط أنبهاط ج اْلبَتْهَراءُ  َعاِصهَمتَُها ، َحَضهاَرةٌ  بهها َكانَ  ، َواألُْرُدنِ  اْلِعَراقِ  بَْينَ  منطقة:  النبط / الَمْغنَى

  عادة / اصفاته و عالماتها: سماتها / ونََسبٌ  وَمْنَشإٍ  َمْنبِتٍ  أصل م : أصولها / العموم×  َوبِالتَّْحِديدِ  بِاألََخّصِ  : الخصوص
ر حالةُ  :  / أفضهل : أصهح / وصهحب وصهحاب أصهحاب ج:  صهاحبها / عوائهد ، عهادات ، عادٌ : ج واحد نهج على تتكرَّ

 / نُُصههب و أنصههبة و أنصههباءُ   ج والجههزء الحههظُّ  : نصههيب /أنظههار ج والتههدبر التأمههل : النظههر / تقههدير ، فههرض : اعتبههار
 صهفاتهم:  أمزجهة / ويفّضهله َغْيهِرهِ  َعهنْ  يفَهَرَزهُ :  يميهزه/  عهد م األزمنة : دالعهو / الجديدة×  األصيلة القديمة : العريقة
 تالصهقهم : تجاورهم / ما علم في عليه المتفق:  المصطلح / والهيئات األحوال الطور م : أطوار / ِمزاج:والمفرد العامة
 غهاي ج ونهايهة آخهر : غايهة / تهأثير : أثهر / يضهيق×  ويطهول يمتهد : يتسهع / ألحهق×  : أسبق / تباعدهم×  المسكن في

×  بالسههكان اآلهلههة : المعمههورة /أجزائههها:  أطرافههها/   ويضههم يعههم  : يشههمل / بالشههرع المسههوغ : المشههروع / وغايههات
 غنى×  حاجات حوائج حاج ج عوز : حاجة/ عام حكم من شيء ،إخراج استبعاد : استثناء /  والخالية الخربة المهجورة

 انتقهال : حركهة / إسهناد م وبراهين أدلة : األسانيد / إبهام×  إيضاح : بيان / البحث:والمراد والحصر دالع :  اإلحصاء /
 زمههان :  شههمس مطلههع / واأليههام والشهههور بالسههنين الههزمن حسههاب : التقههويم / وقههرب حمههل:  ترفههع / سههكون×  بالجسههم
 وأشههر بضهوئها ويستضهئ الشهمس حهول يهدور سهماوي   ِجهْرمٌ  وههو كوكهب م : الكواكهب / مغربها×  ومشرقها طلوعها
َههرةُ  ، ُعطهارد:  الشهمس مهن قربها حسب على مرتبة الكواكب يخُ  ، األَرضُ  ، الزُّ  ، يهورانُس ، ُزَحهل ، الُمْشهتَِري ، الِمهّرِ
 ظاهرة م للناظر يبدو ما : الظواهر / الكوكب َعلَْيهِ  يَُدورُ  الَِّذي الدوران موضع : المدار / أعلى : أرفع / بلوتون ، نِبتون

 يسههردون :  يههروون / كثيههرا×  قلههيال : قلمهها / غيههر مههن : دون / وعجائههبُ  عجيبههات ج  والمدهشههة الغريبههة : العجيبههة /
×  َوالتَّْطِويهلُ  التََّوسُّهعُ  : اإلسههاب / أكثهر : أوفهى /شاركت : ساهمت / األمر آخر في :المطاف نهاية / وينقلون ويذكرون
 ، دليهل : داللتهها / تكفهي : تغنهي / متكهررة : متهرددة / 9: 3 مهن العدد : بضع / نحتاج×  : تغنينس / والتقصير اإليجاز
 / َوإَِضههافَاتٌ  ِزيَههاَداتٌ  فِيههها : المطولههة / الشههرح م والتِْبيَههان ، التَْفِسههيًر : الشههروح / ودالالت ، دالئههلُ   ج  برهههان ، شههاهد
 جده / وديار دور ج بيته : داره / الرجال ج الرجل : المرء /فارقت ×تصاحب:  تالزم/  وتعمق واختالط دخول : تغلغل

 الجلبابُ  : القميص / انحصار×  انتشار : شيوع / وصل:  بلغ / ولعبه هزله : لهوه / ولهوه هزله×  واجتهاده رصانته :
 آلهة : العهود / القَهزِّ  ودةد تفهرزه الهدقيق الخهيطُ  الخهز : الحريهر / وقمصهان أقمصهة ج السرداب  المِشيمة ، القلب ِغالفُ . 

 وتر ذات شعبية طرب آلة : الربابة / والخشب الحجارة نَْقر من يتساقط ما : النقارة / وِعيدانٌ  ، أَْعوادٌ  ج وتريَّة موسيقيّةٌ 
/  المغيرة : صحفةالم /  وأقالد أقاليد ج العنق أو المفتاح : اإلقليد / وَمفِاتحُ  ، َمفاتيحُ  ج والغلق الفَتْح آلة : المفتاح/  واحد
ههل وُجّهههال وَجَهلههة وُجَهههالءُ  جههاهلون ج : الجاهههل / إلههى يصههل : يمتههد / شههك ال : ريههب ال  الحاجههات : ضههرورات / وُجهَّ

و  فهن م ضهروبُ  ، أسهاِليبُ  ،  أْنهَواعُ  : أفهانين/ أغذيهة ج الطعام : الغذاء/ أكسية ج اللباس :الكساء/ الثانويات×  األساسية
 َسهفَرُ  م : األسهفار/  وعهوذ حاجهة×  كفايهة : غنهاء/ شهوط م وأجهزاء مراحل : أشواط / آماد ج  ونهاية غاية :أمد /  فنون
 م وأشهكالها خطوطهها : برسهومها/  األْبَجهِديّ  للتَّرتيهب وفقًا مرتَّبة العربيّة اللُّغة حروف : األبجدية /  الكبيرة الكتب وهي
 / جريان ، سير ، ذهاب  : سريان / الحساب علم : الرياضة /لتوسه وتهيأت خضعت : تذللت / خاصة : السيما / رسم
ْبَهةُ  / نقل م المنقولة الروايات : النقول  أو مرسهومة: مخطوطهة / وُشبَه وُشْبهات ُشبُهات ج شكّ  ، غموض ، التباس : الشُّ
 وُرْقعهات ُرقُعهات ج القطعهة : رقعهةال / وَرقَب وِرقاب َرقَبات ج العُنقُ  : رقبة / بعد يطبع لّما باليد مكتوب نصّ  أو وثيقة
ً  : مصحوبا / وُرقَع وِرقاع  صهححوا / الهدَّواء أَصلُ  وهو ِعقِّيرُ  َعقّار م : العقاقير/  والنفس الجسم عالجُ  : الطب  / ُمْرفَقا

 مرّكبههات : القلويههات / عضههو م األجههزاء : األعضههاء/  َوتَْرِكيبِهههِ  الَحههّيِ  الكههاَئِنِ  أَْعَضههاءِ  فِههي البَْحههثُ  : التشههريح / صههوبوا :
 بهارودة م : البارود/ وفَِضاض ، فَِضضٌ  ج معدن : الفضة/  حامض م:  الحوامض / قلوي م قاعديّة خواصّ  لها كيماويّة

 وإيهران الهنهد في بعضه جنس : اآلرية / وُشعَب ِشعاب ج الجنس : الشعبة / وتحوير أخذ : االقتباس / مجاالت : ميدان/
 : التحقيهق / وأبههم أخفي×  وظهر اتضح : تبين / وأسيا أفريقيا في شاعت لغات مجموعة : اميةالس / أوربة في وبعضه
 الضخام /يحصر:  يحاط / الواسع : المستفيض / مختصرا : مجمال/  وتزيد تجاوز:  تعدو / مرتهنون : مدينون / التثبت

 / أَْعههراضٌ  ، ِعههراضٌ  ، ُعههروضٌ  ج بسههيطوالت الطههرح : العههرض/  ونطلبههه نرجههوه:  نبغيههه/  ضههخم م الكبههار العظههام :
 حيز/  تقديرات : حساباتنا / أسمى : أرقى /  تحتله : تتبوأه/  عدل : إنصاف / وندرك نحوط : نلم / المختصر : الموجز

 . األبعاد : المسافات / سد م الموانع : السدود / محدود حجم له:  محجما / التساوي : السواء / حدود: 

 ابالدرس سؤا  و جو
 

 ومتى وجد العرب ؟  ؟ العربية الحضارة نشأت ومتى أين - 1س

ال زمهن فهي قرنها وأربعهين نيهف منهذ الهثالث القهارات بهين المتوسهطة األقهاليم فهي العربية الحضارة نشأت 
 . العرب اسم يعرف أن قبل العرب وجد    . التحقيق وجه على بداءته اآلن تعرف
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 ؟ العرب اسم يعرف أن قبل العرب وجد كيف  -2 س

 النهبط ومغهاني الشهام وباديهة النهرين ووادي العربية الجزيرة شبه بين تترحل أو تقيم العربية األمة كانت 
 ههي ولكنهها اإلسهالمية الهدعوة ظههور بعهد الخصهوص على اشتهر الذي باسمها تسمى وال الحجاز شمال في

 صهاحبها مولهد بعهد عهادة تولهد األسماء ألن ديثالح اسمها لها يكن لم وإن وسماتها أصولها في العربية األمة
 . األسماء بمختلف عنهم المتكلمين تاريخ من أسبق الوجود في تاريخهمف . يطول أو يقصر بزمن

 : متى اشتهر اسم العرب ؟ 3س

 اشتهر اسم العرب بعد ظهور الدعوة اإلسالمية

 : ما أسباب كثرة الترحال في االمة العربية ؟ 4س

 والك  ) العشب ( نتيجة الطبيعة الصحراوية الجافة ل راضي العربية . للبحث عن الماء

 : "األسماء تولد بعد مولد صاحبها " دلل على تلك العبارة . 5س

 العرب اسم يعرف أن قبل العرب وجد

 ولماذا ؟ ؟ العرب حضارة إلى النظر في نالحظه اعتبار أصح ما - 6س

التاريخية العهود أقدم منذ العريقة ألصولا إلى بنا يعود الذي االعتبار هذا هو  . 
فيمها عليهه المصهطلح االسهم يميهزهم أن قبهل وأطهوارهم وأمهزجتهم ولغهتهم بأصهولهم العهرب لنا يميز ألنه 

 .  األسماء بمختلف عنهم المتكلمين تاريخ من أسبق الوجود في تاريخهم ألن تجاورهم التي األمم وبين بينهم

 ؟ االتساع هذا حدود وما العالم؟ حضارة فى العرب أثر أمامنا يتسع اعتبار أى على:7س

التاريخية العهود أقدم منذ العريقة األصول إلى بنا يعود الذي االعتبار على . 
استثناء بغير  المعمورة أطرافها جملة من األرضية الكرة يشمل يكاد االتساع وهذا  . 

 . العالم حضارة في العرب أثر مدى وضح - 8س

 جملة من األرضية الكرة يشمل ويكاد ، المشروع اتساعه غاية العالم حضارة في العرب أثر أمامنا تسعي 
 .  استثناء بغير  المعمورة أطرافها

 ؟ العربية الحضارة وحي من األسبوع أيام أن على الدليل ما  -9 س

العربية الحضارات باتجاه كتتحر فإنها جديد نهار عن شمس مطلع كل التقويم ورقة ترفع التي اليد حركة 
 إلهى الزههرة إلهى الشهمس مهن الكواكهب مطهالع علهى الواحهد األسهبوع وقسهمت أسهابيع إلهى األيام قسمت التي

 . تزيد أو قرنا أربعين منذ ذلك فعلت وقد المدار في الكواكب أرفع - زحل - السابع الكوكب

 أثبته؟ ؛فبم وأسانيد مراجع لىإ العالم حضارة من العرب نصيب إلثبات العقاد يحتج لم: 10س

العرب إلى وضعه فى الفضل يرجع الذى التقويم ورقة ترفع التى أيدينا بحركة أثبته   

 ؟ الحضارات بقاء في العجيبة الظواهر ما  - 11س

األسبوع أيام ة تسمي في العرب  بأثر اليوم تحتفظ  الغربية األمم أن الحضارات بقاء في العجيبة الظواهر 
 يوم ويسمون"  المشترى"  بيوم"  الخميس"  ويوم"  عطارد"  بيوم"  األربعاء"  يسمونف الشرقية األمم دون
 . المطاف نهاية ويجعلونه"  زحل"  بيوم"  السبت"  يوم ويسمون"  الزهرة"  بيوم"  الجمعة" 

 ؟ عصرنا فى األوربيون يفهمه قلما الذى ما: 12س

يسهمون حهين ويحتفظهون بهأثرهم  األقهدمين العرب أقوال يروون همأن عصرنا في األوربيون يفهم وقلما  "
"  الزههرة"  بيهوم"  الجمعة"  يوم ويسمون"  المشترى"  بيوم"  الخميس"  ويوم"  عطارد"  بيوم"  األربعاء
 المطاف نهاية ويجعلونه"  زحل"  بيوم"  السبت"  يوم ويسمون

 ن نصيبها في وضع التقويم الزمني ؟ ومتى حدث ذلك ؟ : ذكر العقاد نصيبا للحضارة العربية أوفى م13س

 )المساهمة العربية في اللغات األوربيهة بكلمهات كثيهرة فهي شهئون المعيشهة األوربيهة  مثهل كلمهة )القمهيص
 -الموصهل  –بحروفها ويعرفون الحرير الدمشقي ، والحرير الموصلي ،  والحرير الغهزي بأسهماء )دمشهق 

 .. أو القهوة والربابة والمفتاح واإلقليد بحروفها العربية المصحفة .  غزي (  والعود والنقارة
 حدث ذلك بعد ظهور الدعوة اإلسالمية ويدل على اثر العرب في التغيير الحضاري للغرب . 
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 ؟ األوربية اللغات فى العربية الكلمات بعض تدل شىء أى على -14 س

 عملهه مهوطن وفهي داره فهي المهرء تهالزم التي اليومية ةالمعيش شئون في العربية الحضارة تغلغل على تدل 
 وعظيم أثر العرب على الحضارات .  .ولهوه جده في تالزمه كما

 . الغرب معيشة في العربية الحضارة شيوع على دلل - 15س

بحروفهها" القمهيص" كلمهة العهرب مهن يأخذوا أن قبل القوم معيشة في العربية الحضارة شيوع من بلغ لقد 
 الغههزي والحريههر الموصههلي والحريههر الدمشههقي الحريههر يعرفههوا أن قبههل الحضههارة تلههك شههيوع مههن لههغب وكههم

 أو والمفتهاح والربابهة والنقهارة العهود يسهموا أن قبهل شهيوعها مهن بلهغ وكهم ؟ وغزة والموصل دمشق بأسماء
 لغههة فههي باسههمها القهههوة يسههموا أن قبههل شههيوعها مههن بلههغ وكههم المصههحفة؟ العربيههة وحروفههها بأسههمائها اإلقليههد
 .لضاد

وصول تلك الكلمات العربية إلى العالم والجاهل والمدرسة والبيت والغهذاء واللههو واللعهب يهدل علهى عظمهة 
 األثر العربي.

 ذلك؟ يدل فعالم.....  العربية الحضارة شيوع من بلغ فكم: " العقاد قول تكرر: 16س

األوربيين للقوم وميةالي المعيشة شئون فى العربية الحضارة تغلغل على يدل . 

 ؟ الغرب معيشة فى العربية الكلمات بعض شيوع يدل عالم - 17س

 وإلههى والجاهههل العههالم إلههى يمتههد ألنههه ؛ واسههع أثههر علههى يههدل" المعيشههة" الكلمههات هههذه شههيوع أن ريههب ال 
 أشواط تنتهي أمد من ذلك وراء وليس واللعب اللهو وأفانين والغذاء الكساء ضرورات وإلى والبيت المدرسة
 . إليه الحضارة

 إليه؟ الحضارة أشواط تنتهى أمد من ذلك وراء وليس:"  قوله معنى ما: 18س

 اللغوى التأثير ذلك من أقوى حضارى تأثير هناك ليس أى . 

 و ما أثر استخدام ) الصفر ( ؟ ؟ العرب عند من أصلها األرقام أن على دلل  - 19س

 منقولهة برسهومها األبجديهة ألن والشهروح األسهفار غناء فوق أيضا هنا غنيت القليلة واألرقام الحروف إن 
 صهعوبات بهه تهذللت الهذي(  الصهفر) رقهم والسهيما العربيهة األرقهام باسهم القهوم بهين اشتهرت التي األمم إلى

 . جميعا القديمة الرياضة
جميعا القديمة الرياضة صعوبات به تذللت(  الصفر)  رقم . 

 . األبجدية أوائل فى الباحثين رأى اذكر  -20 س

  المشهور( سيناء) حجر إلى األبجدية بأوائل الرجوع على الباحثين بين خالف ال -1
 مهن والغهرب الشهرق أمهم إلهى سهريانها ثهم الجنهوب فهي الهيمن وبهالد الشهمال في النبط بالد إلى األبجدية سريان -2 

 . الطريقين هذين
  بعينها أبجد هي( ABC) الـ أن فيه شبهة ال الذي األمر-3
 حيهوان األرض مهن الرقعهة ههذه علهى وههو الجمل رقبة شكل على مخطوطة األبجدية في ( الجيمحرف )-4

 . الحروف من بغيره مصحوبا يكن لم ما وحده األبجدية من حرف يوجد وال العربية البادية في أصيل

 ة ( .األبجدي -حجر سيناء  –: اكتب نبذة مختصرة عن ) بال د النبط 21س

 ق . م .  169بالد النبط : مملكة عربية قديمة قامت في سيناء وبعض بالد الشام  عام 
 حجر سيناء : حجر أثري يوجد في سيناء المصرية عليه رموز أبجدية 
 . ).... األبجدية : كلمات جمعت فيها حروف الهجاء ) أبجد هوز حطي كلمن 

 ؟ هما فما.... والغرب الشرق أمم إلى العربية األبجدية لسريان طريقين العقاد ذكر: 22س

  الجنوب في اليمن بالدطريق         الشمال في النبط بالد طريق
 الطريقين هذين من والغرب الشرق أمم إلى سريانها ثم 

  ؟ األبجدية أصل عن حديثه عند بالذكر الجيم حرف العقاد خص لماذا: 23س

 فى الجيم إن حيث األبجدية فى الحضارى العرب أثر ويعكس بيةالعر البيئة من منتزع الجيم رسم ألن 
 البادية في أصيل حيوان األرض من الرقعة هذه على وهو الجمل رقبة  شكل على مخطوطة األبجدية
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 .  العربية

 ؟ والكيمياء الطبسيق العرب في  أن على الدليل ما  :24 س

  الطب في : 
 كتب من أوفى والعقاقير للطب مرجعا عشر السابع القرن إلى تعرف لم( لوفان) جامعة أن يقال أن يكفي-1-

  الهيثم وابن سينا وابن الرازي
 . األعضاء ووظائف التشريح في وجالينوس أبقراط آراء صححوا العرب أطباء -2
 الكيمياء وفي : 
  اليوم إلى العربي باسمها معروفة كلها القلويات-1
  حيان بن جابر كتاب قبل غربي كتاب في يوصف لم – الفضة ماء هو – الحوامض أهم -2
 . باكون روجرز العرب تلميذ تحضيرات من البارود ملح أن-3

 جالينوس ( ؟  –ابن الهيثم  –ابن سينا  –الرازي –أبقراط  –: اكتب نبذة عن جامعة ) لوفان 25س

: وهي أقهدم جامعهة كاثوليكيهة تاسسهت عهام جامعة  بمدينة لوفان ببلجيكا  ولغة الدراسة هي اللغة الهولندية  لوفان
 م.1425
: طبيب إغريقي يلقب بـ)أبو الطب البشري( وهو صاحب قسم الطب الشهير . أبقراط 
: (  925 – 865أبو بكر محمد الرازي  طبيب وفيلسوف وكيميائي مسلم ) الرازي 
:لمراجع الطبية العالمية .طبيب وفيلسوف  شهير صاحب كتاب )القانون في الطب( من أشهر ا ابن سيناء 
: الحسن بن الهيثم طبيب وفيلسوف ورياضي ومؤسس علم المناظير  ابن الهيثم 
 : 16طبيب يوناني ظلت كتبه مرجعا مسلما به حتى القرن  جالينوس . 

 : دلل على عظمة ) جابر بن حيان ( . 26س

 ض ) مهاء الفضهة ( قبهل أن يفعهل أي جابر بن حيان يلقب )ابهو الكيميهاء اإلسهالمية(  وصهف أههم الحهوام
 كتاب غربي .

 .  العربية الحضارة من لالقتباس يتسع ال ميدان األوربي األدب أن الخاطر إلى يسبق :27 س

 اللغات من السامية والشعبة اآلرية الشعبة بين أساسها من قواعدها واختالف اللغة الختالف . 
 

 ما أثر األدب العربي على األدب األوربي ؟ ؟ العربى دبباأل الغرب كتاب تأثر على الدليل ما : 28س

 شكسههبير وال( كيشههوت دون) فههي األسههباني سههرفانتيز وال( العشههرة صههبحاته) فههي اإليطلههي بوكاشههيو نقههرأ ال ننههاإ 
 مدينون أنهم التحقيق على لنا تبين إال( اإللهية القصة) في اإليطلي دانتي وال( بالخواتيم العبرة) رواية في اإلنجليزي
 . وغيرهما طفيل ابن وحكاية ليلة ألف لقصص

 ؟  العالم حضارة من العرب نصيب عن السريعة العجالة هذه تعكسه الذى ما - 29س

 الموضهوع لههذا مجمهال عنوانها تكهون أن  تعهدو ال العهالم حضهارة مهن العهرب نصهيب عهن السهريعة العجالة هذه 
 إلمامهة فيهه نلهم أن المهوجز العهرض ههذا مهن نبغيهه مها وكهل الضخام المجلدات غير في به يحاط ال الذي المستفيض
 . والحديث القديم تاريخها في اإلنسانية الحضارات أرقى بين العرب حضارة تتبوأه الذي الرفيع بالمكان إنصاف

 : ما هدف العقاد من العرض الموجز لسبق العرب وفضلهم على الغرب ؟ 30س

 تاريخهها فهي اإلنسهانية الحضهارات أرقهى بهين العهرب حضهارة تتبهوأه الهذي لرفيهعا بالمكان إنصاف إلمامة نلم أن-1
 . والحديث القديم

 لههذا مجمهال عنوانها تكهون أن  تعهدو ال العهالم حضهارة مهن العهرب نصهيب عن السريعة العجالة هذهأن ندرك أن -2
 .    الضخام المجلدات غير في به يحاط ال الذي المستفيض الموضوع

 ؟ الزمان وحيز المكان حيز في العرب حضارة متازتا  بم :31 س

 السواء على الزمان وحيز المكان حيز في الوسطى بالمنزلة العرب حضارة امتازت . 

 حضارة العرب توسطت الحضارات زمانا ومكانا .. وضح  ؟ الوسطى بالمنزلة نعنى ماذا - س

 حضهارات بهين زمانهها فهي متوسهطة,  والغهرب الشهرق بهين مكانهها فهي متوسهطة قامهت الحضهارة هذه أن نعني 
 أن المكان في بتوسطها فاستطاعت اآلن إلى عشر التاسع القرن أواسط من الحديثة القرون وحضارة األولى القرون
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 والهنهد الفرس حضارات من والمسافات السدود وراء محجما كان بما العالم تعرف وأن الغرب إلى الشرق من تنقل
  . والصين

    ئج توسط الحضارة العربية زمانا ومكانا ؟  س: ما نتا

 السههدود وراء محجمها كهان بمها العهالم تعهرف وأن الغهرب إلههى الشهرق مهن تنقهل أن المكهان فهي بتوسهطها اسهتطاعت
 . والصين والهند الفرس حضارات من والمسافات

 الطالب أسئلة يجيب عليها    
 (1 ) 

 اآلن تعهرف ال زمهن فهي قرنا وأربعين نيف منذ الثالث القارات بين المتوسطة األقاليم في العربية الحضارة نشأت
 وباديهة النههرين ووادي العربيهة الجزيهرة شهبه بهين تترحهل أو تقهيم العربيهة األمة كانت.  التحقيق وجه على بداءته
 الميةاإلسه الدعوة ظهور بعد الخصوص على اشتهر الذي باسمها تسمى وال الحجاز شمال في النبط ومغاني الشام
 مولهد بعهد عهادة تولهد األسهماء ألن الحهديث اسهمها لهها يكهن لهم وإن وسهماتها أصهولها فهي العربية األمة هي ولكنها
 .  يطول أو يقصر بزمن صاحبها

 : يلي لما القوسين بين مما الصحيحة اإلجابة تخير( أ) 
 (.   لفهتخ -  نشأته – ظهوره)              " :              بداءته"  مرادف -  
 (.الحدوث - الحادث - القديم)           :                  "  الحديث"  مقابل -
 (. المغنى  - المغنى – المرغنى)                 :        " مغانى" مفرد -
 (.قرناء - قرائن  - قرون)                  :            " قرن" جمع -
 ؟ ربيةالع الحضارة نشأت ومتى أين( ب)
 ؟ العرب اسم يعرف أن قبل العرب وجد كيف( ج)

  (2 ) 
 فهي أعمالنها بهدأنا كلما اليومية حركاتنا من حركة فإن واألسانيد المراجع لبيان الطويل اإلحصاء إلى هنا حاجة وال
 التقهويم رقهةو ترفهع التهي اليهد حركهة بها ونعني السنين ألوف قبل العربية الحضارة أثر إلى بنا تعود األيام من يوم
 وقسهمت أسهابيع إلهى األيهام قسهمت التهي العربيهة الحضهارات باتجهاه تتحهرك فإنهها جديهد نهار عن شمس مطلع كل

 فهي الكواكهب أرفهع – زحهل  – السهابع الكوكهب إلهى الزهرة إلى الشمس من الكواكب مطالع على الواحد األسبوع
 ههي الغربيهة األمهم أن الحضهارات بقاء في العجيبة واهرالظ ومن,  تزيد أو قرنا أربعين منذ ذلك فعلت وقد المدار
 .بهذا اليوم تحتفظ التي
 : يلي لما القوسين بين مما الصحيحة اإلجابة تخير( أ)
 (.   والطرح الجمع – والحصر العد – العديد" :  )  اإلحصاء"  مرادف -  
 (. الحياة -  البداوة – التخلف: )  "  الحضارة"  مقابل -
                                 (. الكيب  -  الكيكب – الكوكب)    :  " الكواكب"  مفرد -  
 (.كالهما - حاجات - حاج: )         " حاجة"  جمع -
 ؟ العالم حضارة فى العربية الحضارة أثر على دلل( ب)
 ؟ الحضارات بقاء في العجيبة الظواهر ما( ج)

 (3 ) 
 الهدعوة ظههور بعهد اإلنسهاني التهاريخ في النصيب هذا من جدا أوفى بنصيب متساه قد العربية الحضارة أن على

 عربيهة كلمات ببضع عنها نستغني قد ألننا واألسانيد المراجع بيان في اإلسهاب إلى أيضا هنا حاجة وال اإلسالمية
 علهى تهدل ألنهها لهةالمطو الشهروح داللهة عن داللتها تغني وقد اليوم حتى مترددة متكررة العرب لغات في تزال ال

 فهي تالزمهه كمها عملهه مهوطن وفهي داره فهي المهرء تالزم التي اليومية المعيشة شئون في العربية الحضارة تغلغل
 . ولهوه جده
 : يلي لما القوسين بين مما الصحيحة اإلجابة تخير( أ)
           (.  سابقت - سافرت - شاركت" :   )  ساهمت"  مرادف -  
 (. نحتاج – نريد - نرغب" : )  ىنستغن"  مقابل -
           (.  الشرح - الشريح - الشارح)     " :الشروح"  مفرد -  
 (.المياعش - المعاشات -المعايش": ) المعيشة"  جمع -
 ؟ اإلسالمية الدعوة ظهور بعد اإلنساني التاريخ في العربية الحضارة ساهمت بم( ب)
 . اليومية المعيشة شئون في العربية الحضارة تغلغل على دلل( ج)

 (4 ) 
 إلهى األبجديهة سهريان علهى أو المشهور(  سيناء)  حجر إلى األبجدية بأوائل الرجوع على الباحثين بين خالف وال
 يكن ومهما.  الطريقين هذين من والغرب الشرق أمم إلى سريانها ثم الجنوب في اليمن وبالد الشمال في النبط بالد
 األبجديهة فهي الجهيم وأن بعينهها أبجهد هي(  ABC)  الـ أن فيه شبهة ال الذي فاألمر لنقولوا األصول في رأي من
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 يوجهد وال العربيهة الباديهة فهي أصهيل حيهوان األرض مهن الرقعهة ههذه علهى وهو الجمل رقبة شكل على مخطوطة
 . الحروف من بغيره مصحوبا يكن لم ما وحده األبجدية من حرف

 : يلي لما القوسين بين مما الصحيحة اإلجابة تخير( أ)
)     " :     المشههههور"  مقابهههل -           (. سهههيرة  - وصهههول  - سهههير)       :   "  سهههريان"  مهههرادف - 

 (. المغمور -  الموصوف – العروف
   (.   البحوث – البحث – الباحث)          " :الباحثين"  مفرد -
 (. المخططات - المخطوطات  - المخطوطيات)         ": المخطوطة" جمع -
 . األبجدية أوائل فى الباحثين رأى اذكر( ب)
 . العرب علماء فى المنصفين الغرب علماء رأى اذكر( ج)
 د ( ماذا يحدث لو :  )

تخصص كل العلماء في علم  -لم تكن للعرب حضارة ؟         -لم تكن الدعوة اإلسالمية ؟              -
 واحد ؟

 يرونى                             عبد الحليم منتصر أبو الريحان الب
 اعتراف المستشرلين بف   البيرونى . 

البيرونههى هههو أحههد العلمههاء الكبههار الههذين يتميههز بهههم العصههر الههذهبى للحضههارة العلميههة العربيههة ، يقههول عنههه أحههد 
ههرت فهى العهالم وإنهه أعظهم علمهاء المستشرقين "إنه أكبر عقلية علمية فى التاريخ وإنهه مهن أضهخم العقهول التهى ظ

عصره ومن أعظم العلماء فى كل العصور ، ويقول "مايرهوف" : اسم البيرونى أبرز اسم فى موكب العلماء الكبار 
 واسعي األفق الذين تزدان بهم الحضارة العلمية اإلسالمية . 
 رأى المستشرق األمرياى "إيريوبوب" هى البيرونى :

فى أية قائمة تحهوى أسهماء أكهابر العلمهاء يجهب أن يكهون السهم البيرونهى  -ى "إيريوبوب:ويقول المستشرق األمريك
مكانة رفيعة ومن المستحيل أن يكتمل أى بحث فى الرياضيات أو الفلك أو الجغرافيا أو التهاريخ أو علهم اإلنسهان أو 

 . علم المعادن دون اإلقرار بمساهمة البيرونى العظيمة فى كل علم من تلك العلوم 
والحههق أن قلههة مههن المههؤرخين األجانههب هههى التههى أنصههفت العلمههاء العههرب أمهها األغلبيههة السههاحقة فقههد أعماههها الحقههد 

"إنه من كل مائة كتاب تبحهث فهى  -والتعصب فلم تعترف لهم بأى فضل ، وكما تقول الدكتورة "سيجريد هونكة ": 
 ".بالفضللعلم يوجد اثنان فقط يعترفان تاريخ ا

 مية منار  العلم :األمة اإلسال
وفى الحق أن األمة العربية قد واتتها ظروف طيبهة جعلهت لهها مركهًزا قياديًها فهى العلهم ، نهلهت مهن العلهم اإلغريقهى 
وترجمت الكتب اإلغريقية والفارسية والهندية والسريانية ومن المستحيل أن نتصور أن أمة تنقهل علهوم أمهة أخهرى 

علمى والحضارى ما يؤهلها الستيعاب ههذا العلهم الهذى تنقلهه وال تعهرف أمهة فهى دون أن تكون قد بلغت من التقدم ال
التاريخ عنيهت بهالعلم ، كمها عنيهت األمهة العربيهة بهالعلم فهى العصهر اإلسهالمى الزاههى ؛ حتهى كهان العلهم والحركهة 

 العلمية جزًءا من حياتها وكيانها . 
 حيا  البيرونى وماانته العلمية :

لث الثالثة الذين يزدهى بهم العلم فى كل عصر وآن ، سطعوا فى سماء الحضهارة العلميهة وكهان ويعتبر البيرونى ثا
كل منهم هو األعلى كعبًا واألرسخ قدًما فى علمه وفنه أما الثالثة فهم " اين سينا ، وابهن الهيهثم ، والبيرونهى . وأمها 

 الهجرى حتى منتصف القرن الخامس . العصر الذى نشأوا فيه هو الحقبة الممتدة من منتصف القرن الرابع 
هـ ، زار العواصهم العربيهة ،  362وهو أبو الريحان محمد بن أحمد الفلكى ولد بضاحية من ضواحى خوارزم سنة 

هههـ ، بعهد أن عمههر نحههو ثمهانين عاًمهها حافلهة بالبحههث والتههأليف  440وعهاش فههى الهنهد زمنًهها طهويالً وتههوفى فههى سهنة 
سة العلوم الطبيعية والرياضية والتأليف فيها ولكنهه ألهف فهى التهاريخ والجغرافيها كمها والدراسة ولم يقتصر على درا

 ألف فى الفلك والرياضيات والمثلثات. 
 رحالت البيرونى واسماماته العليمة : 

وقهد زار الهنهد فهى حداثتهه وأمضهى بهها أربعهين عاًمها استقصهى فيهها حهوادث الهنهد وأخبارهها وأسهاطيرها ووصهف 
خالقها وأزياءها فى إفاضٍة عجيبة وخرج على الناس بكتابه المشهور "تحقيق ما للهنهد مهن مقولهة مقبولهة عاداتها وأ

فى العقل أو مرذولة" . ولقد أجمهع النقهاد علهى أن تأليفهه فهى التهاريخ مهن خيهر المراجهع السهتطالع أخبهار الشهعوب 
 الشرقية وحوادثها وأساليب معيشتها . 

 الغزنوى :البيرونى يست ر هى البالط 
ولما عاد البيرونى من الهند استقر فى البالط الغزنوى وأهدى إلى السلطان المسعودى رسالة فى علم الفلك عنوانهها 
"القانون المسعودى فى الهيئة والنجوم " وهى عبارة عن كتاب ضخم يقع فى ثالثة أجزاء ويروى أن السلطان أراد 

ه ثالثة جمال تنوء بأحمالها من نقود وفضهة فردهها البيرونهى قهائال : إنهه أن يكافئه على هذا العمل العظيم فأرسل إلي
إنما يخدم العلم للعلم ، وفى السنة نفسها التى أخرج فيها البيرونى هذه الرسالة الفلكية كتب رسالة أخرى فى الهندسة 

يهة "كتهاب الصهيدلة " كمها ألهف والحساب والتنجيم عنوانها "التفهيم ألوائل صناعة التنجيم" وله كتاب فى المادة الطب
 كتابًا فى الجواهر عنوانه "الجماهر فى معرفة الجواهر" ورسالة فى المعادن . 

 ه   المند على البيرونى :
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لقد أفاد البيرونى أعظم فائدة من رحلة الهند ، فقد درس هناك العلوم اليونانية كمها حهذق )مههر فيهها( العلهوم الهنديهة 
 " كتابه عن الهند كما نشر كتابه العظيم "اآلثار الباقية عن القرون الخالية". وقد نشر المستشرق "سخاو
والواقهع أن البيرونهى قهد تميهز فهى فنهون كثيهرة متباينهة غايهة التبهاين ممها يهدل علهى أنهه  عب رية البيرونى الفةذ  :

ولوجيها جيولهوجى ممتهاز مهؤرخ محقهق مهدقق ، واسهع االطهالع ، وفهى الجي  عبقرية نادرة المثال : فهو فى التاريخ
بشهادة الجيولهوجيين المعاصهرين وفهى الفلهك فلكهى ممتهاز بشههادة الفلكيهين المعاصهرين وفهى الرياضهيات  رياضهى 

 ممتاز بشهادة أساتذة الرياضيات المعاصرين . 
 اتب البيرونى هى علم الفلك : 

ا تبلغ مائة وثمهانين كتابًها ورسهالة . لقد حصرت مؤلفات البيرونى ما بين مطبوع ومخطوط وموجود ومفقود فإذا به
وقد كتب البيرونى معظم مؤلفاته باللغة العربية ، ولقد كان بارًعا فى الكتابة باللغة الفارسية كذلك ، وفى دور الكتب 

 األوربية جملة طيبة من مؤلفاته القيمة يرجع إليها المستشرقون فى بحوثهم ودراساتهم . 
واألجرام يتكلم فيها عن مساحة األرض وبعد القمر مهن األرض ، ومقهدار جهرم القمهر وللبيرونى رسالة فى األبعاد 

من جرم األرض وقطر الشمس ومقدار ظل القمر ثم أبعاد وأحجام عطارد والزهرة والمريخ والمشترى وزحل .... 
 وإلخ. 

 خصا  البيرونى الحميد  :
ميهزه مهن عبقريهة فهذة إلهى ذكهاء نهادر متوقهد مهع صهبر وقد تميز البيرونى بالصهفات األساسهية التهى تخلهق العهالم وت

ومصابرة، ومثابرة وجلد على العمل قل أن عرف له نظير ، إلى دقة فى المالحظة وبراعة فى االستقرار مهع زههد 
فى المال والسلطان وعلو عن الصغائر حتى قيل عنه بحهق "إن البيرونهى مظههر مهن مظهاهر الشهمول وعهدم التقيهد 

 ول العظيمة ". بزمن ، شأن العق
 تاريم بعض الدو  للبيرونى :

وأنه لفى اإلمكان تجميع عدد كبير من االقتباسات من مؤلفات البيرونى ، كتبها منذ أكثر من ألف سهنة وإنهها لتسهبق 
 كثيًرا من المناهج العقلية التى يفترض اليوم أنها حديثة . 

تذكاريًا بعنوان "البيرونى " نشر تحت إشهراف المستشهرق مجلًدا  1951لقد أصدرت أكاديمية العلوم السوفيتية سنة 
 1951كما أصدر فى الهند المجلد التذكارى للبيرونى سهنة  تولستوف بمناسبة مرور ألف سنة هجرية على مولده . 

 يحوى عشرات البحوث والمقاالت عن البيرونى وذلك احتفاالً بذكراه واعترافًا بفضله على العلِم واإلنسانية ِ.

 م كلمات الدرسمعج
هْرقِيَِّة / ال المستشهرقين : /البهداوة ×  التمهُدن  الحضهارة : /: يتفرد يتميز   /أكبهر أضهخم :ُمْخهتَص  بِاللُّغَهاِت َواآلَداِب َوالعُلُهوِم الشَّ
ههلَ  تههزدان : /النَّاحيههة ج آفهاٌق األُفُههق  األفههق : /جماعهة ج مواكههب  موكههب : /أظهههر  أبهرز :  /تحتويههه  تحههوى : / تَتهَزيََّن ، تتََجمَّ
 اإلقهرار : /الجهائز ×  : مها ال يمكهن وقوعهه المسهتحيل  /وضهيعة × عاليهة  رفيعهة : /منزلهة  مكانهة: /م أكبر أشهرف  أكابر :

 / الكههره الحقههد : / األْكثَِريَّههةٍ  األغلبيههة : / عههدلت أنصههفت : /التَّههاريخ  كتههاب المههؤرخين : /مشههاركة  مسههاهمة : /االعتههراف 
 /حققهت  بلغهت : /ظمهأت × شهربت حتهى ارتهوت  نهلهت : /متقهدما  قياديًا : /طاوعتها  واتتها : /التسامح × تشدد ال التعصب:
 يزدههي :  /يعهد  يعتبهر : /وجهود ج ِكيانهات  كيانهها : /: الُمْشِرٌق  الزاهى /: اهتمت  فْهم / عنيت استيعاب : /يعدَّها  يؤهلها :
شهبوا ونمهوا  نشهأوا: /األثبهت  األرسخ : /األحقر × :األرفع شأنا  األعلى كعبًا /َظَهَروا  : سطعوا /زمن ج آِونَةٌ آن :  / يفتخر

أسهاطير  /قضهى أمضى : /يْكتَفَى بِِه  يقتصر : /مليئة  حافلة : /ناحية ج ضواحٍ  ضاحية : /مدة من الزمن ج  حقب  الحقبة: /
: المشههور  /توسهع   إفاضهٍة : /: الهيئةُ والمنظر م زي  أزياء  /م َعاَدةُ  ت :عادا /األباطيُل واألحاديُث العَجيبةُ م  أُْسُطوَرةُ  :
 /يحكههي يههروى :  /كبيههر  ضههخم : /ة الحالهه الهيئههة : /قَْصههر الحههاكم  الههبالط : / ثبههت اسههتقر : / رديئههة مرذولههة : /المغمههور × 

: حقيقهة الشههيء م الجهواهر  / التنبهؤ بالمسههتقبل جهيم :التن /أثقالههها م ِحمهل  أحمالهها : /تخهف × تثقههل  تنهوء : /يجازيهه  يكافئهه :
 غايهة : /مختلفهة  متباينهة : /: انفهرد / تميهز  الماضهية الخاليهة : /مهر  حذق : /الَحْشٌد ، والَجْمٌع م َجمَهرة  الجماهر : /َجوَهر 

 / عالمهها بههها واسههع االطههالع : / مههتفحص مههدقق : /الحههدوث قليلههة  نههادرة : /ذكههاء شههديد  عبقريههة :  /نهايههة ج غههاي غايههات ال
القيمهة   /المقصود كثيهرة  طيبة : /مجموعة  جملة : /متمكنا  / بارًعا : تصل إلى تبلغ :  /: ضائع  مفقود /جمعت  حصرت :

هبر  مصهابرة : / ذكهاء شهديد ذكهاء متوقهد : /منفهردة  فذة : /األجسام م ِجرم / األجرام :  الُمْستَِقيَمةٌ تُبَيُِّن الَحقَّ ِمَن البَاِطلِ  : الصَّ
ل  ْنيا  زهد : /مثيل وشبيه ج نظراء ونظائر  نظير : /تحمل  جلد : /مواظبة  مثابرة :  /والتحمُّ /  سهمو علهو : /تَْرَك َملَذَّاِت الدُّ

الكتههب مهها ينقههل ويؤخههذ مههن  االقتباسههات : /القههدرة واالسههتطاعة  اإلمكههان : /مثههال  مظهههر : /اِلتََوافِههِه م الصههغيرة الصههغائر : 
 تقريرا ِ. اعترافًا : /وزع  نشر : /نشرت  أصدرت : /وغيرها 

 الدرس سؤا  و جواب
 

 وبم يلقب ؟  ؟ البيرونى عن  تعرف ماذا - س
أحهد عنه يقول ، العربية العلمية للحضارة الذهبى العصر بهم يتميز الذين الكبار العلماء أحد هو البيرونى 

 أعظهم وإنه العالم فى ظهرت التى العقول أضخم من وإنه ، التاريخ فى ةعلمي عقلية أكبر إنه: " المستشرقين
 .العصور كل فى العلماء أعظم ومن عصره علماء

 س: بم تميز العصر الذهبي للحضارة العلمية العربية ؟ 
بههه ) تميههز بعلمههاء عظههام كههابن سههينا والبيرونههي وابههن الهيههثم الههذي كانههت لهههم المكانههة الرفيعههة فههي مختلههف العلههوم. لق

 بطليموس العرب ( . 

 ؟ البيرونى  عن"  مايرهوف"  المستشرق قال ماذا - س
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 الحضهارة بههم تهزدان الهذين األفهق واسعى الكبار العلماء موكب فى اسم أبرز البيرونى اسم" : مايرهوف" يقول
 .  اإلسالمية العلمية
 ؟  البيرونى فى (  إيريوبوب)   األمريكى المستشرق رأى ما  - س
 السهم يكهون أن يجهب العلمهاء أكهابر أسماء تحوى قائمة أية فى:  إيريوبوب" األمريكى المستشرق يقول : جـ

 أو التاريخ أو الجغرافيا أو الفلك أو الرياضيات فى بحث أى يكتمل أن المستحيل ومن رفيعة مكانة البيرونى
  .  العلوم تلك من علم كل فى العظيمة البيرونى بمساهمة اإلقرار دون المعادن علم أو اإلنسان علم

 س: ما المقصود بالمستشرقين ؟ 
 هم علماء من الغرب كانت مهمتهم دراسة الحضارة اإلسالمية والعربية واإلبحار في علوم الشرق .  

 س: لم وصف المستشرق األمريكي " إيريوبوب " بحتمية وجود اسم البيروني في أية قائمة ألكابر العلماء؟
 أو اإلنسهان علهم أو التهاريخ أو الجغرافيها أو الفلهك أو الرياضهيات فى بحث أى يكتمل أن لالمستحي منالنه  
 العلوم تلك من علم كل فى العظيمة البيرونى بمساهمة اإلقرار دون المعادن علم
 . العرب العلماء من األجانب المؤرخين موقف عن تحدث  - س
 أعماهها فقهد السهاحقة األغلبيهة أمها العهرب العلماء صفتأن التى هى األجانب المؤرخين من قلة أن الحق:  جـ

 كتهاب مائة كل من إنه" :  هونكة سيجريد" الدكتورة تقول وكما ، فضل بأى لهم تعترف فلم والتعصب الحقد
 . الفضلب يعترفان فقط اثنان يوجد العلم تاريخ فى تبحث

 س: كيف أنصفت " سيجريد هونكه"  الحضارة العربية ؟ 
 فقههط اثنهان يوجهد العلهم تهاريخ فهى تبحهث كتهاب مائهة كهل مهن إنهه" :  هونكهة سهيجريد" الهدكتورة تقهول وكمها

  . ببعض يعترفان
 س: اختلفت نظرة المستشرقين والمؤرخين للبيروني ؟ 

  األجانهب المهؤرخين من قلةإيريوبوب أما المؤرخون فقد أنصفته  –أنصفه المستشرقون   مثل  ) مايرهوف 
 والتعصب فمن كل مائة كتاب يعترف كتابان فقط بفضل العرب . وذلك نتيجة للحقد

 س: لماذا لم ينصف أغلبية المؤرخين األجانب  العلماء العرب ؟   
 نتيجة للحقد والتعصب فمن كل مائة  كتاب يعترف كتابان فقط بفضل العرب . 
  ؟ العالم فى للعلم قياديا ومركزا منارة العربية األمة أصبحت كيف - س
 اإلغريقهى العلهم مهن نهلهت ، العلهم فهى قياديًها مركًزا لها جعلت طيبة ظروف واتتها قد العربية األمة إن:  جـ

 . والسريانية والهندية والفارسية اإلغريقية الكتب وترجمت
 وعالم يدل ذلك .  ؟ للعرب العلمى التقدم فى األخرى الحضارات ساهمت كيف - س

 بلغهت قهديدل على أنها  . والسريانية والهندية والفارسية اإلغريقية كتبال وترجمت اإلغريقى العلم من نهلت
 . تنقله الذى العلم هذا الستيعاب يؤهلها ما والحضارى العلمى التقدم من
  ؟  بالعلم  اإلسالمية األمة عناية مدى ما  - س
 كهان حتهى ؛ الزاههى اإلسهالمى رالعص فى به العربية األمة عنيت كما ، بالعلم عنيت التاريخ فى أمة تعرف ال:  جـ

 .  وكيانها حياتها من جزًءا العلمية والحركة العلم

 . العلم سماء فى سطعوا الذين العلماء  بين البيرونى مكانة وضح - س
 العلميهة الحضهارة سهماء فهى سهطعوا ، وآن عصهر كهل فهى العلم بهم يزدهى الذين الثالثة ثالث البيرونى يعتبر:  جـ

 .  والبيرونى ، الهيثم وابن ، سينا ابن:  وهم وفنه علمه فى قدًما واألرسخ كعبًا األعلى وه منهم كل وكان

 س: لماذا يعد البيروني وابن الهيثم وابن سيناء  أشهر علماء اإلسالم ؟ 
 كعبًها األعلهى ههو مهنهم كهل وكهان العلميهة الحضهارة سهماء فهى سطعوايزدهي العلم بالثالثة كل عصر ألنهم 

 . والبيرونى ، الهيثم وابن ، سينا ابن:  وهم وفنه علمه فى دًماق واألرسخ
 متى كان العصر الذهبي للحضارة العلمية العربية ؟    ؟ ظهروا زمنية حقبة أى فى  - س
 القهرن منتصهف حتهى الهجهرى الرابهع القهرن منتصف من الممتدة الحقبة هو فيه نشأوا الذى العصر أما:  جـ

 .  الخامس
  ؟ البيرونى الريحان أبو ولد وأين متى - س
 العواصهم زار ، ههـ 362 سهنة خهوارزم ضهواحى مهن بضهاحية الفلكهى أحمهد بن محمد الريحان أبو ولد:  جـ

 . عاًما ثمانين نحو عمر أن بعد ، هـ 440 سنة فى وتوفى طويالً  زمنًا الهند فى وعاش ، العربية
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 . ذلك وضح..  والدراسة والتأليف بالبحث حافلة البيرونى حياة - س
 الطبيعيههة العلههوم دراسههة علههى يقتصههر ولههم والدراسههة والتههأليف بالبحههث حافلههة البيرونههى حيههاة كانههت:  جههـ

 .  والمثلثات والرياضيات الفلك فى ألف كما والجغرافيا التاريخ فى ألف ولكنه فيها والتأليف والرياضية
 أثر عظيم على البيروني وضح ذلكللهند  /.  العلمية واسهاماته البيرونى رحالت عن تحدث - س
 وأسهاطيرها وأخبارهها الهنهد حوادث فيها استقصى عاًما أربعين بها وأمضى حداثته فى الهند البيرونى زار لقد:  جـ

 مقولة من للهند ما تحقيق" المشهور بكتابه الناس على وخرج عجيبة إفاضةٍ  فى وأزياءها وأخالقها عاداتها ووصف
 " . رذولةم أو العقل فى مقبولة

 س: نشأة البيروني ورحالته خلقت منه عالما فذا .. اشرح العبارة  
زار الهنههد وقضههى فيههها أربعههين عامهها ثههم زار العواصههم العربيههة  وعههاش زمنهها طههويال فههي البحههث والتههأليف  

 . والدراسة لمختلف انواع العلوم الطبيعية والرياضية والجغرافيا والفلك والطب والرياضيات والمثلثات 
 س: متى زار البيروني الهند ؟ وكم سنة قضاها هناك ؟

 زارها في حداثته وقضى هناك أربعين عاما .
 س: لماذا بدأ البيروني بزيارة الهند قبل العواصم العربية ؟ 

 ألنه ولد قريبا من الهند فقد ولد في ضاحية من ضواحي  خوارزم القريبة من الهند . 
  ؟( مرذولة أو العقل فى مقبولة مقولة من للهند ما تحقيق) البيرونى كتاب فى النقاد رأى اذكر - س
 وحوادثهها الشهرقية الشهعوب أخبهار السهتطالع المراجهع خيهر مهن التاريخ فى تأليفه أن على النقاد أجمع لقد:  جـ

 .  معيشتها وأساليب
 س: ما اسم كتاب البيروني األشهر في التاريخ ؟ وما مكانته ؟ وما موضوعه؟

 (مرذولة أو العقل فى مقبولة مقولة من للهند ما تحقيق)الكتاب : اسم 
 . معيشتها وأساليب وحوادثها الشرقية الشعوب أخبار الستطالع المراجع خير هأن على النقاد أجمع مكانته:

 إفاضةٍ  فى وأزياءها وأخالقها عاداتها ووصف وأساطيرها وأخبارها الهند حوادث فيه استقصىموضوعه : 
 عجيبة

 س: إلى أين اتجه البيروني بعد عودته من الهند ؟ 
 المسهعودى القهانون" عنوانهها الفلك علم فى رسالة المسعودى السلطان إلى وأهدى الغزنوى البالط فى استقر
 .  " والنجوم الهيئة فى
 .  العبارة هذه صحة على دلل..  منه التكسب يرد ولم للعلم البيرونى عاش - س
 الهيئهة فهى المسهعودى القهانون" عنوانهها الفلهك علهم فهى رسهالة المسهعودى السهلطان إلى البيروني أهدى:  جـ

 بأحمالها تنوء جمال ثالثةالسلطان  إليه فأرسل ، أجزاء ثالثة فى يقع ضخم كتاب عن عبارة وهى"  والنجوم
 . للعلم لمالع يخدم إنما إنه:  قائال البيرونى فردهاكمكافأة على هذا العمل العظيم  وفضة نقود من

 س: ما هدية السلطان المسعودي للبيروني ؟ وكيف استقبلها ؟ 
 كمكافأة على هذا العمل العظيم .  وفضة نقود من بأحمالها تنوء جمال ثالثة  إليه أرسلهدية السلطان : 

 . للعلم العلم يخدم إنما إنه:  قائال البيرونى ردهااستقبال البيروني للهدية : 
 م الذي بسببه كانت هدية السلطان المسعودي للبيروني؟س: ما العمل العظي

 فهى يقهع ضهخم كتهاب عهن عبارة وهى"  والنجوم الهيئة فى المسعودى القانون" عنوانها الفلك علم فى رسالة
 أجزاء ثالثة
  ؟ الهند من عودته بعد البيرونى كتبها التى  الرسائل بعض اذكر - س
"  الصهيدلة"  كتهاب" -2.    والتنجهيم والحسهاب الهندسة فى " التنجيم صناعة ألوائل التفهيم"  رسالة  -1: جـ
          الطبية المادةفي 

                                              " الجههههههههههواهر معرفههههههههههة فههههههههههى الجمههههههههههاهر" عنوانههههههههههه الجههههههههههواهر فههههههههههى كتابًهههههههههها ألههههههههههف -3          
 .  المعادن فى رسالة- 4

 ل يتناول علم الجغرافيا ؟س: ما موضوع علم الفلك ؟ وماذ
 يتناول علم الفلك البحث في  األجرام العلوية وأحوالها 
 تتناول الجغرافيا الظواهر الطبيعية لسطح األرض . 

  ؟ البيرونى على الهند فضل ما  - س
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 لهنديهةا العلهوم حهذق كمها اليونانية العلوم هناك درس فقد ، الهند رحلة من فائدة أعظم البيرونى أفاد لقد:  جـ
  ". الخالية القرون عن الباقية اآلثار" العظيم كتابه نشر كما الهند عن كتابه" سخاو" المستشرق نشر وقد

 س: نشر " المستشرق األلماني ) سخاو( كتابين للبيروني فما هما ؟ 
 ( (مرذولة أو العقل فى مقبولة مقولة من للهند ما تحقيق)) الهند عن كتابه -1
 ".الخالية القرون عن الباقية اآلثار" العظيم كتابه -2
 //تعددت مجاالت البيروني العلمية .. وضح  . الفذة  البيرونى عبقرية على دلل  -  س
 فهى فههو:  المثهال نادرة عبقرية أنه على يدل مما التباين غاية متباينة كثيرة فنون فى البيرونى تميزأنه :  جـ

 الجيولههوجيين بشهههادة ممتههاز جيولههوجى الجيولوجيهها وفههى ، االطههالع واسههع ، مههدقق محقههق مههؤرخ  التههاريخ
 بشههادة ممتهاز رياضهى  الرياضهيات وفهى المعاصهرين الفلكيهين بشههادة ممتهاز فلكهى الفلك وفى المعاصرين

 وكتبه تسبق كتبا كثيرة يفترض أنها حديثة .  .  المعاصرين الرياضيات أساتذة
 .  البيرونىمؤلفات  عن تحدث - س
 وثمهانين مائهة تبلهغ بهها فهإذا ومفقهود وموجهود ومخطهوط مطبهوع بهين ما البيرونى مؤلفات رتحص لقد:  جـ

 وكتبت أغلبها باللغة العربية .  ورسالة كتابًا
  ؟ ورساالته كتبه البيرونى كتب  التى اللغة ما - س
 وفهى ، كهذلك الفارسهية باللغهة الكتابهة فهى بارًعها كان ولقد ، العربية باللغة مؤلفاته معظم البيرونى كتب:  جـ
 .  ودراساتهم بحوثهم فى المستشرقون إليها يرجع القيمة مؤلفاته من طيبة جملة األوربية الكتب دور

 س: وصل البيروني إلى دور الكتب األوربية .. وضح ذلك 
 . ودراساتهم بحوثهم فى المستشرقون إليها يرجع القيمة مؤلفاته من طيبة جملة األوربية الكتب دور وفى
 . وضح.  واألجرام األبعاد فى رسالة للبيرونى - س
 ومقهدار ، األرض مهن القمر وبعد األرض مساحة عن فيها يتكلم واألجرام األبعاد فى رسالة وللبيرونى:  جـ

 والمهريخ والزههرة عطهارد وأحجهام أبعهاد ثهم القمهر ظهل ومقهدار الشهمس وقطر األرض جرم من القمر جرم
  .. وزحل والمشترى

  ؟ الذكاء  بالغ عالما البيرونى من جعلت التى األساسية الصفات ام - س
 مع متوقد نادر ذكاء إلى فذة عبقرية من وتميزه العالم تخلق التى األساسية بالصفات البيرونى تميز وقد:  جـ

 فههى وبراعههة المالحظههة فههى دقههة إلههى ، نظيههر لهه عههرف أن قههل العمههل علههى وجلههد ومثههابرة ومصههابرة، صهبر
 مهن مظههر البيرونهى إن" بحهق عنهه قيهل حتهى الصهغائر عهن وعلهو والسهلطان المهال فى زهد مع اراالستقر
 ".  العظيمة العقول شأن ، بزمن التقيد وعدم الشمول مظاهر

 .  العبارة هذه صدق على دلل(  السنين بمئات عصره البيرونى سبق)   - س
 سهنة ألهف مهن أكثر منذ كتبها ، البيرونى مؤلفات من االقتباسات من كبير عدد تجميع اإلمكان لفى وأنه:  جـ

 .  حديثة أنها اليوم يفترض التى العقلية المناهج من كثيًرا لتسبق وإنها
 ولماذا   ؟ البيرونى اسهامات الدول بعض كرمت كيف - س
 افإشهر تحهت نشهر"  البيرونهى"  بعنهوان تهذكاريًا مجلهًدا م1951 سهنة السهوفيتية العلوم أكاديمية أصدرت-1

  مولده على هجرية سنة ألف مرور بمناسبة تولستوف المستشرق
 عههن والمقههاالت البحههوث عشههرات يحههوى م1951 سههنة للبيرونههى التههذكارى المجلههد الهنههد فههى أصههدر كمهها-2

  البيرونى
 . ِواإلنسانية العلمِ  على بفضله واعترافًا بذكراه احتفاالً   -3

 س: تعددت ثقافات البيروني ولغاته .. وضح . 
 حذق العلوم  الهندية ودرس العلوم اليونانية وأجاد اللغة العربية وكان بارعا في الكتابة باللغة الفارسية 

 س: لنقل علوم أمة أخرى شرط منطقي .. فما هو ؟ 
أن تكون تلك األمة الناقلة قد بلغت  من التقدم العلمي والحضاري  ما يؤهلها الستيعاب  هذا العلم الذي تنقلهه 

. 
 

 قوالت التى وردت في درس البيرونيالم
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 العهالم فهى ظههرت التهى العقهول أضهخم مهن وإنهه ، التهاريخ فهى علمية عقلية أكبر إنه"
 .العصور كل فى العلماء أعظم ومن عصره علماء أعظم وإنه

 : المستشرقين أحد

 بهههم تههزدان الههذين األفههق واسههعى الكبههار العلمههاء موكههب فههى اسههم أبههرز البيرونههى اسههم" 
    "   اإلسالمية العلمية ضارةالح

المستشرق األلماني 
 "مايرهوف"

 ومن رفيعة مكانة البيرونى السم يكون أن يجب العلماء أكابر أسماء تحوى قائمة أية فى
 علهم أو التهاريخ أو الجغرافيها أو الفلهك أو الرياضهيات فهى بحهث أى يكتمل أن المستحيل
 تلهك مهن علهم كهل فهى العظيمهة البيرونهى همةبمسا اإلقرار دون المعادن علم أو اإلنسان
 العلوم

 المستشرق يقول
 إيريوبوب" األمريكى

 الفضلب يعترفان فقط اثنان يوجد العلم تاريخ فى تبحث كتاب مائة كل من إنه 
 

األلمانية  الدكتورة
 " هونكة سيجريد"

 قادالن كتاب البيروني عن الهند خير المراحع الستطالع  أخبار الشعوب الشرقية

 
 مؤلفات البيروني التى وردت في الدرس 

 

 أو العقل فى مقبولة مقولة من للهند ما تحقيق"
 " . مرذولة

 القانون المسعودي في الهيئة والنجوم 

 كتاب الصيدلة  التفهيم ألوائل صناعة التنجيم 

 رسالة في المعادن الجماهر في معرفة الجواهر 

 رسالة في األبعاد واالجرام  ةاآلثا ر الباقية في القرون الخالي

 الطالب أسئلة يجيب عليما    
 (1 ) 

البيرونى هو أحد العلماء الكبار الذين يتميز بهم العصر الذهبى للحضارة العلمية العربيهة ، يقهول عنهه أحهد 
 المستشرقين "إنه أكبر عقلية علمية فى التاريخ وأنه من أضخم العقول التهى ظههرت فهى العهالم وإنهه أعظهم
علماء عصره ومهن أعظهم العلمهاء فهى كهل العصهور ، ويقهول "مهايرهوف" : اسهم البيرونهى أبهرز اسهم فهى 

 موكب العلماء الكبار واسعى األفق الذين تزدان بهم الحضارة العلمية اإلسالمية . 
 )أ( تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين لما يلي :

:                         مقابهههههل " أبهههههرز " -                 أكثهههههر(. - أقهههههل -) أكبهههههر        " أضهههههخم " :   مهههههرادف -  
 أخفى(. –أقل   -) أحقر  
 :           جمع " األفق " -    العصر(. –العصار  -) العصير   :     مفرد " العصور "  -  
 األفاق(. -اآلفاق   -) االفاق   

 التاريخ . وضح ذلك . )ب( دللت الفقرة على أن البيرونى من أعظم علماء
 اذكر رأى المستشرق "مايرهوف" فى البيرونى . -1)ج(
 ما رأيك فى موقف بعض علماء الغر ب من علمائنا ؟ -2     

 (2 ) 
فهى أيهة قائمهة تحهوى أسهماء أكهابر العلمهاء يجهب أن يكهون السهم  -ويقول المستشرق األمريكى "إيريوبوب:
يكتمل أى بحث فى الرياضيات أو الفلك أو الجغرافيا أو التاريخ أو البيرونى مكانةرفيعة ومن المستحيل أن 

علماإلنسان أو علم المعادن دون اإلقراربمساهمة البيرونى العظيمة فى كهل علهم مهن تلهك العلهوم .  والحهق 
أن قلهههة مهههن المهههؤرخين األجانهههب ههههى التهههى أنصهههفت العلمهههاء العهههرب أمههها األغلبيةالسهههاحقة فقهههد أعماهههها 

 فلم تعترف لهم بأى فضل .الحقدوالتعصب 
 )أ( تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين لما يلي :

)  :             مقابل " األغلبية " -    كالهما(. -تشمل   -) تضم     :        " تحوى "  مرادف -  
 الوسطية(. -األكثرية  -األقلية 

 -فضههههههههههههول ) :             جمع " فضل" -        لعلم(.ا -العليم  -) العالم    :          مفرد " العلوم" -  
 كالهما(. - أَْفَضالٌ 

 )ب( ماذا قال المستشرق األمريكى "إيريوبوب " عن البيرونى ؟
 اذكر موقف المؤرخين األجانب من إنصاف العلماء العرب ؟ -1)ج(
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 ماذا كان يحدث لو : لم ندرس تاريخ البيرونى ؟ -2     
 (3 ) 

البيرونى قد تميز فى فنون كثيرة متباينة غاية التباين مما يدل على أنه عبقرية نادرة المثهال : والواقع أن  •
فهههو فههى التههاريخ  مههؤرخ محقههق مههدقق ، واسههع االطههالع ، وفههى الجيولوجيهها جيولههوجى ممتههاز بشهههادة 

رياضهى   الجيولوجيين المعاصرين وفى الفلك فلكهى ممتهاز بشههادة الفلكيهين المعاصهرين وفهى الرياضهيات
 ممتاز بشهادة أساتذة الرياضيات المعاصرين . 

 )أ( تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين لما يلي :
 متفاوتة(. -متفقة   -) مختلفة  :                          " متباينة " مرادف -   
 سطيين(.الو -األقدمين   -) المحدثين   مقابل " المعاصرين " :                   -   
 المعصرة(.  -المعاصر  -) المعصر    :    مفرد " المعاصرين "  -   
 رياضيون(. -رياضيات  -)رياضيان     :            جمع " رياضى " -   

 )ب( ما الفنون التى تميز فيها البيرونى ؟
 اذكر بعض مؤلفات البيرونى التى أعجبتك . -1)ج( 
 تك لحياة البيرونى ؟ ولماذا ؟ما الذى تستفيده من دراس -2      

 
 
 (4 ) 

لقد حصرت مؤلفات البيرونى ما بين مطبوع ومخطوط وموجود ومفقود فهإذا بهها تبلهغ مائهة وثمهانين كتابًها 
ورسالة . وقد كتب البيرونهى معظهم مؤلفاتهه باللغهة العربيهة ، ولقهد كهان بارًعها فهى الكتابهة باللغهة الفارسهية 

بيههة جملههة طيبههة مههن مؤلفاتههه القيمههة يرجههع إليههها المستشههرقون فههى بحههوثهم كههذلك ، وفههى دور الكتههب األور
 ودراساتهم . 

 أ ( هات معنى حصرت و مضاد بارعا فى جملتين . و من هم المستشرقون ؟
 .  العبارة هذه صدق على دلل(  السنين بمئات عصره البيرونى سبق) ب ( 

 قبلها ؟ ج (  ما هدية السلطان المسعودي للبيروني ؟ وكيف است
 د  ( علق فى ثالثة أسطر على دور البرونى فى النهضة العلمية .
 معلومات يجب معرفتها
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 ملخص دروس القراءة
 

 ) إراد  التغيير ( د . زاى نجيب محمود
 ه .هي العمل أو الفعل )التنفيذ( الذي يحقق الهدف ، ويزيل ما قد يحول دون تحقيق اإلراد 

: أن يكون الهدف من هذا العمل ههو ههدفك أنهت ، وإال سهتكون آلهة مسهخرة فهي يهد صهاحب ههدف  وشرط تح  ما -
 آخر ؛ ألن الهدف من العمل هدفه هو ال هدفك أنت .

ال يزيد شيئاً عن قولنا اإلرادة ، وهذا أمر واضح فهمها مرتبطهان فهال  أو  التغيير يري الكاتب أن قولنا إرادة الفعل -
.كما ال يكون الوالد والداً بغير ولد ، وال يكهون اليمهين بغيهر اليسهار ، وال يكهون  ادة بال فعل ، وال فعل بال إرادة إر

البعيد بغير القريب ، وال األعلى بدون األدنى ، كل هذه متضايفات )تضاف لبعضها البعض( ال يتم المعنهى ألحهدها 
 .بغير أن تضاف إلى شقها اآلخر 

 تد  على أن الفع  يؤدي إلى التغيير :  األدلة التي -
 الحجر الذي كان على الجبل فأصبح جزءاً من الجدار . -1
 الماء في النهر فأصبح هناك في أنابيب المنازل . - 2
المداد )الحبر( هنا في الزجاجة فأصبح في جوف القلم ثم انتثر على الورق كتابهة يقرؤهها قهارئ إذا وقهع عليهها  - 3

 بصره .
 فزرعت . ) خرابا ( انت األرض يباباك - 4
 كان الحديد مادة من خامات األرض فصنع قضباناً ، وهذا يثبت أن كل إرادة فعل ، وكل فعل حركة وتغير. - 5
نسان ذو وحدة عضوية هادفة ، وأنه في سيره نحو أهدافه كائن عاقل مريد ، وأنهه فهي إرادتهه فاعهل ، وأنهه فهي اإل-

 ر ومغير.فعله متحرك ومحرك ومتغي
عالقههة تالزميههة ، وتلههك العالقههة تضههمن للفههرد حريتههه ، وفههي الوقههت نفسههه تضههمن : عاللةةة بةةين الفةةرد والمجمةةوع 

أنه يوجد تعارض بين أن يكون الفهرد منخرطهاً )ملتحقهاً( و قد يتوهم البعض  مشاركته للمجموع في رسم األهداف .
في التماس الطريق الذي يراه مالئماً له . وبالتالي  -حراً مع ذلك  -في جهد جماعي يساير فيه مواطنيه ، وأن يكون 

ال يكون هناك تعاُرض إذا نحن فرقنها بهين شهيئين : اإلطهار )الشهكل(  و فال تعارض بين مصلحة الفرد والمجموع .
 الذي يحدد قواعد السير ثم خطوات السير في حدود ذلك اإلطار .

 د وحريته ومصلحة الجماعة أمثلة تد  على أنه ال تعاُرض بين مصلحة الفر
القواعد المشتركة بين العبي الكرة أو العبي الشطرنج ، والتي ال يسمح ألحد الالعبين بالخروج  المثا  األو  : - 1

عليها ، ومع ذلك فلكل العب كامل الحرية في أن يحرك الكرة أو قطعة الشطرنج حيث أراد في حدود قواعد اللعب 
. 
اعد اللغة يلتزم بها كل كاتب بها أو قارئ ، لها فليس من حق الكاتب العربي أن ينصب فاعالً قو المثا  الثاني : - 2

أو أن يرفع مفعوالً به ، لكن هل يعني هذا حرمان الكاتهب مهن حريتهه فيمها يكتبهه وفهق تلهك القواعهد؟ إن لكهل كاتهب 
و  .له فهي حهدود المبهادئ المشهتركة موضوعاته التي يعرضها وأسلوبه الذي يعبر به عن نفسه ، على أن يتم ذلك ك

مهثال  -فضالً على قواعد اللغة نحواً وصرفاً هنالك مبادئ المنطق يلتزمها بحكم طبيعته نفسها ، فهو ال يجيز لنفسهه 
أن يقههول إنههه إذا أراد مسههافر قطههع المسههافة التههي طولههها مائتهها كيلههو متههر فههي سههاعتين فيكفيههه قطههار يسههير بسههرعة  -

فههي السههاعة ، أو أن يقههول إنههه إذا أرادت الههبالد تنفيههذ خطههة صههناعية تكلفتههها مائتهها مليههون مههن عشههرين كيلههو متههراً 
 .الجنيهات فيكفيها أن تجمع من المواطنين خمسين مليوناً 

 :تلك الم دمات  النتائج  -
ذنا نعههد تطههول بنهها إذا نحههن أخهه و أن نسههأل مهها الههذي نغيههره ؟ ومهها الهههدف الههذي مههن أجههل تحقيقههه نغيههر مهها نغيههره ؟  

تندرج كلها تحهت مبهادئ محهدودة العهدد ، ثهم تنهدرج ههذه المبهادئ بهدورها  و  .  تغييرهاالتفصيالت الجزئية التي يراد 
إذا أنت غيرت ما لدى القهوم  و تحت ما يسمى بالقيم أو المعايير التي عليها يقاس ما نريده وما ال نريده لحياتنا الجديدة .

   تالي وجه الحياة بأسرها تغيراً ل فضل .من معايير وقيم تغير لهم بال
 :ال تاون إلراد  التغيير ليمة هي حياتنا 

إذا لهم نوحهد فهي أذهاننها توحيهداً تامهاً بهين العهام والخهاص ، فتلهك مهن أولهى القهيم التهي ال بهد مهن بثهها فهي النفهوس  -
العنايهة بتنظيهف و  جبهة بهالمواطن البعيهد .العناية الواجبة بهاالبن والعنايهة الوافيجب توحيد  . وترسيخها في األذهان

إذا لم يتخلص المرء مهن الزههو بنفسهه إلهى موضهع الزههو الحقيقهي ؛   -.  الدار من الداخل والعناية بتنظيف الطرق
ألنه يعتقد أنه ليس مضطراً للخضوع للقانون كما يخضع لهه عامهة السهواد ، سهواء جهاء خضهوعه ههذا عالنيهة أمهام 

الخفاء ، فنحن بحكم التقليد االجتماعي الذي ورثناه ما نزال نعلي من مكانة الهذين ال تسهري علهيهم الم  أو سراً في 
 .القوانين سريانها على الجماهير 

 عندما يقنع بالخضوع للقانون في كل أحواله كما يخضع له عامة الناس .  : مو   الزهو الح ي ي
ادة ههي الفعههل وال توجهد إرادة فعهل إال وتههؤدي إلهى التغييههر ، يريههد الكاتهب أن يصهل إلههى أن اإلر  خالصةة الم ةا  :

والتغيير البد له من جهد فردي وجمهاعي مهع مالحظهة أنهه ال يوجهد تعهارض بهين الفهرد والمجمهوع ومهن أجهل ذلهك 
 التغيير البد من توحيد مفهومنا حول العام والخاص وبالتالي ستتغير الحياة إلى األفضل .
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   ( أ . عباس الع اد) نصيب العرب من الح ار
في األقاليم المتوسطة بين القارات الثالث منذ نيهف وأربعهين قرنها فهي زمهن ال تعهرف اآلن  نشأت الح ار  العربية

بداءته على وجه التحقيق .كانت األمة العربية تقيم أو تترحل بين شبه الجزيرة العربية ووادي النهرين وبادية الشام 
 ز .ومغاني النبط في شمال الحجا

أصهح اعتبهار  و  لم يكن لها اسمها الحديث ؛ ألن األسماء تولد عادة بعهد مولهد صهاحبها بهزمن يقصهر أو يطهول .و 
 يجب أن نالحظه أن للعرب نصيباً مميزاً من حضارة العالم على مر التاريخ .

طلح عليهه فيمها بيهنهم بأصولهم العريقة ولغتهم وأمزجتهم وأطهوارهم قبهل أن يميهزهم االسهم المصه تمي زوا و العرب 
)األمة العربيهة( وبهين األمهم التهي تجهاورهم ؛ ألن تهاريخهم فهي الوجهود أسهبق مهن تهاريخ المتكلمهين عهنهم بمختلهف 

 .  األسماء
 يتسع أمامنا غاية اتساعه المشروع ويكاد يشمل الكرة األرضية بغير استثناء . تأثير العرب هي ح ار  العالم

 -الكلمات العربية تدخل في نسيج اللغهات األوربيهة  -األسبوع من وحي الحضارة العربية : أيام  والدلي  على ذلك -
  االقتباس من أدبنا العربي . -الطب والكيمياء عربيان  -األرقام من عندنا 

كان العرب األقهدمون يقولونهها حهين يسهمون " األربعهاء " بيهوم " عطهارد " ويهوم " الخمهيس " بيهوم " المشهترى " 
 يوم " الجمعة " بيوم " الزهرة " ويوم " السبت " بيوم " زحل " ويجعلونه نهاية المطاف . ويسمون

الكثير مهن الكلمهات التهي أخهذت مهن العهرب بحروفهها مثهل كلمهة " القمهيص " وكهم بلهغ مهن شهيوع تلهك  آخر :دلي  
 .شق والموصل وغزة الحضارة قبل أن يعرفوا الحرير الدمشقي والحرير الموصلي والحرير الغزي بأسماء دم

أن الحههروف واألرقههام القليلههة تغنههي هنهها أيضهها فههوق غنههاء األسههفار والشههروح ؛ ألن األبجديههة برسههومها  آخةةر :دليةة  
منقولة إلى األمهم األخهرى وقهد اشهتهرت بيهنهم باسهم األرقهام العربيهة ورقهم )الصهفر( تهذللت بهه صهعوبات الرياضهة 

 ً  . القديمة جميعا
 األبجدية : رأي الباحثين هي أوائ  

 ال خالف بينهم على الرجوع بأوائل األبجدية إلى حجر )سيناء( المشهور . - 1
سريان األبجدية إلى بالد النبط في الشهمال وبهالد الهيمن فهي الجنهوب ثهم سهريانها إلهى أمهم الشهرق والغهرب مهن  - 2

 هذين الطريقين.
 ( هي أبجد بعينها .ABCاألمر الذي ال شبهة فيه أن الـ ) - 3
حرف الجيم في األبجدية مخطوطة على شكل رقبة الجمل وهو على هذه الرقعة من األرض حيوان أصهيل فهي  - 4

 البادية العربية وال يوجد حرف من األبجدية وحده ما لم يكن مصحوباً بغيره من الحروف.
 :الذي يثبت سبق العرب هي الطب والايميا  

ع عشر مرجعاً للطب والعقاقير أوفى من كتب الرازي وابن سينا وابن جامعة )لوفان( لم تعرف إلى القرن الساب - 1
 . الهيثم

 األطباء العرب صححوا آراء أبقراط وجالينوس في التشريح ووظائف األعضاء . - 2
 القلويات كلها معروفة باسمها العربي إلى اليوم . - 3
 تاب جابر بن حيان .لم يوصف في كتاب غربي قبل ك -وهو ماء الفضة  -أهم الحوامض  - 4
 ملح البارود من تحضيرات تلميذ العرب روجرز باكون. - 5

 :أثر األدب العربي على األدب األوربي 
األدباء األوروبيون مدينون لقصص ألف ليلة وحكاية ابن طفيل وغيرهما ، ونلحظ ذلك التأثير عندما نقرأ لبوكاشيو 

سباني في )دون كيشوت( أو لشكسبير اإلنجليزي في رواية )العبرة اإليطالي في )صباحاته العشرة( أو لسرفانتيز األ
 بالخواتيم( أو لدانتي اإليطالي في )القصة اإللهية( ، فالتحقيق والتدقيق في ذلك األدب يؤكد ذلك التأثير .

 ) أبو الريحان البيرونى ( د . عبد الحليم منتصر 
العصر الذهبي للحضارة العلميهة العربيهة . ولهد أبهو الريحهان محمهد  البَْيروني هو أحد العلماء الكبار الذين يتميز بهم

 . هـ 362بن أحمد الفلكي بضاحية من ضواحي خوارزم سنة 
" إنه أكبر عقلية علمية في التاريخ ، وأنه من أضخم العقول التهي ظههرت فهي العهالم ،  لا  عنه أحد المستشرلين :

 ي كل العصور .وإنه أعظم علماء عصره ، ومن أعظم العلماء ف
 : مولف المؤرخين األجانب من ه   العلما  العرب على العالم 

هناك قلة من المهؤرخين األجانهب ههي التهي أنصهفت العلمهاء العهرب واعترفهت بفضهلهم ، أمها األغلبيهة السهاحقة فهال 
ه " : إنهه مهن رأي الهدكتورة " سهيجريد هونكه تعترف لهم بأي فضل وتنكر دورهم ؛ ألنها أعماها الحقد والتعصهب.

 كل مائة كتاب تبحث في تاريخ العلم يوجد اثنان فقط يعترفان ببعض الفضل للعلماء العرب .
 :العوام  التي أثرت هي ن ج الح ار  اإلسالمية 

أنها نهلت من العلم اإلغريقهي ، وترجمهت الكتهب اإلغريقيهة ، والفارسهية والهنديهة والسهريانية ، ومهن المسهتحيل أن 
تنقل علوم أمة أخرى دون أن تكون قد بلغت من التقدم العلمي والحضاري ما يؤهلها الستيعاب ههذا  نتصور أن أمة

 العلم الذي تنقله .
 :ماانة البَْيروني بين عظما  علما  العرب 

يعتبر البَْيروني ثالث الثالثة الذين يزدهي بهم العلم في كل عصر وآن ، سطعوا في سماء الحضارة العلمية ، وكهان 
  منهم هو األعلى كعباً ، واألرسخ قدماً في علمه وفنه ، أما الثالثة فهم ابن سينا وابن الهيثم والبَْيروني .كل  

منتصف القرن الرابع الهجري حتهى منتصهف  الممتدة من  الِحْقبَة أما العصر الذي نشأوا فيه فهو -
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 ربية .القرن الخامس وتلك الحقبة كانت العصر الذهبي للحضارة العلمية الع
 :حيا  البَْيروني العلمية 

كانت حياته العلمية حافلة بالبحث والتأليف والدراسة فلم يقتصهر علهى دراسهة العلهوم الطبيعيهة والرياضهية والتهأليف 
فيها ، ولكنه ألف في التاريخ والجغرافيا كما ألف في الفلك والرياضيات والمثلثات.زار الهند في حداثتهه )صهغره( ، 

ً وأمضى بها أر عن الهند : " تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولهة  كتابه المشهور. و له  بعين عاما
واستقصى فيها )دقق ، تفّحص( حوادث الهنهد وأخبارهها وأسهاطيرها ووصهف عاداتهها وأخالقهها وأزياءهها فهي   " .

 إفاضة عجيبة .
 :المدية التي أهداها البَْيروني للسلطان المسعودي 

هدى إلى السلطان المسعودي رسالة ألفها في علم الفلك عنوانها : " القانون المسعودي في الهيئة والنجوم " ، وهى أ
كافأه بأن أرسل إليه ثالثة جمهال تنهوء بأحمالهها مهن نقهود وفضهة ، و  .  عبارة عن كتاب ضخم يقع في ثالثة أجزاء
 ويدل ذلك على عظمة البَْيروني وخلقه الطيب . -.  لمفردها البَْيروني قائالً : إنه إنما يخدم العلم للع

 الرسائ  والاتب التي اتبما البَْيروني :
 رسالة في الهندسة والحساب والتنجيم عنوانها " التفهيم ألوائل صناعة التنجيم " . - 1
انهه " الجمهاهر فهي كتهاب فهي الجهواهر عنو - 3            كتاب في المادة الطبيهة عنوانهه " كتهاب الصهيدلة " . - 2

 معرفة الجواهر" .
 رسالة في المعادن . - 4

 نشر له : المستشرق " سخاو
 كتابه عن الهند " تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة " . - 1
 كتابه العظيم " اآلثار الباقية عن القرون الخالية " . -2

 :  البَْيروني عب رية نادر  المثا 
" الجيولوجيا " جيولوجي ممتاز بشهادة الجيولوجيين  في  " مؤرخ محقق مدقق ، واسع اإلطالع . تاريخهو في " ال

رياضهي ممتهاز بشههادة أسهاتذة  فهي الرياضهيات فهي الفلهك فلكهي ممتهاز بشههادة الفلكهين المعاصهرين . المعاصرين .
 الرياضيات المعاصرين .

 طوط وموجود ومفقود فإذا بها تبلغ مائة وثمهانين كتابهاً ورسهالة .لقد ُحصرت مؤلفات البَْيروني ما بين مطبوع ومخ
 وقد كتب البَْيروني معظم مؤلفاته باللغة العربية ، ولقد كان بارعاً في الكتابة باللغة الفارسية كذلك . -

ةةْرم م ةمون رسةةالة البَْيرونةةي  قمههر مههن هههذه الرسههالة يههتكلم فيههها عههن مسههاحة األرض ، وبعههد ال :  هةةي األبعةةاد والجِّ
األرض ، وقطههر الشههمس ومقههدار ظههل القمههر ثههم أبعههاد وأحجههام عطههارد   القمههر مههن ِجههْرم  األرض ، ومقههدار ِجههْرم

 والزهرة والمريخ والمشترى وزحل .... إلخ.
 :البَْيروني   ارم االتحاد السوهيتي والمند

لبَْيرونههي " نشههر تحههت إشههراف م مجلههداً تههذكارياً بعنههوان " ا1951أصههدرت أكاديميههة العلههوم السههوفيتية سههنة  - 1
 المستشرق تولستوف بمناسبة مرور ألف سنة هجرية على مولده .

 يحهوى عشهرات البحهوث والمقهاالت عهن البَْيرونهي . 1951كما صدر في الهند المجلد التذكاري للبيروني سنة  - 2
 وذلك احتفاالً بذكراه واعترافاً بفضله العظيم على العلم واإلنسانية . -
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  الاالسياية الجديد   مدرسةال
علي نمجه و اعتمدوا علي وا ساره د  خطا تالميذ البارودي بالشعر خطو  هالت ما صنعه أستاذهم -

 التعلم منه بــ :
 المشافهة : أمثال حافظ إبراهيم و أحمد شوقي في مصر . -1
 في سوريا و الزهاوي في العراق .المراسلة : أمثال شكيب أرسالن  -2
 ما نشر من شعره في كتاب )الوسيلة األدبية( .: من خالل متابعة ال -3

 ما بدأه  وزادوا عليه ا هذا الجيل الذي تكون أخذ يطور االتجاه الذي أرسي البارودي دعائمه فأكملو

 أسباب اتجاه تالميذ البارودي للتطوير والتجديد 

افة األوربية, عن طريق معرفتهم للغات األجنبية, واختالطهم باألجانب , وقراءتهم االنفتاح على الثق - 1
 للمترجمات الغربية وبخاصة بعد االحتالل البريطاني لمصر .

 .النضال الوطني, والذي أدي إلى الوعي بالتراث القديم وعظمة الماضي العريق  - 2
الوحدة بين المسلمين في مواجهة االستعمار األجنبي ,  اإليمان بفكرة الجامعة اإلسالمية, التي تعد رمز - 3

 ثورة عليه وعلى جرائمه .المما دفعهم لحث الشعب على 
مواقفهم من األحداث الجارية وبخاصة التي طرأت على األمة, ومن أهمها القصر الحاكم , وجوانب  - 4

الصحافة , وتعدد األحزاب ,  اإلصالح السياسي واالجتماعي واالقتصادي , وقانون المطبوعات , وحرية
 وتحرير المرأة , وقد عبروا عن مواقفهم منها من خالل تسجيلهم  لكل هذه األحداث وغيرها في أشعارهم .

 تالميذ البارودى سمات التجديد عند

 ( عالجوا مشكالت مجتمعهم و عالمهم اإلسالمي . أ )
 )ب( االهتمام بالجماهير و آمالها .

 لي السهولة بسبب ارتباطهم بالصحافة .(  مال أسلوبهم اجـ)
( عبروا عن روح عصرهم الذي عـاشوا في جميع نواحيه االجتماعيهة و الثقهـافية والفكريهة و األخالقيهة د  )

 و هذا تمثله الكالسيكية الجديدة .
تفوقهوا  )هـ( خطوا بالشعر خطوات عظيمة إذ اهتموا بالجانب الوجداني و لم يهتمهوا بالمحاكهاة و التقليهد بهل 

 علي البارودي في االهتمام بالصياغة وروعة البيان و حالوة الموسيقا.
 ( التنوع في األغراض و ابتكار المعاني و في سبيل ذلك ساروا في اتجاهين: و ) 

      األخذ من التراث .-2                 االهتمام بثقافة العصر .-1

 الجديدةفي تطوير المدرسة الكالسيكية  أحمد شوقى دور
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 أتهيح لشهوقي أن يُبعهث إلهي فرنسها وى فقهد لقد تهيأ لشوقي من الظروف ما لم يتهيأ لغيره من تالمذة البهارود
دى  –راسهين  –أمثال ) هوجو يرى المسرح ويتصل بكبار الشعراء له أن أتيح و  .القانون  يدرس األدب و

 والنقاد والحركة الوطنية . موسيه ( . هذا باإلضافة إلى ثقافته التركية وتأثره بالجمهور
 دورشوقي في تطوير الشعر يتمثل في : -
 يقول :  في قصيدته ) كبار الحوادث في وادي النيل (.كما  المديح و اتجه إلى التاريخ عدل عن-1

 همت الفلك و احتواها الماء          وحداها بمن تقل الرجاء
 يقول عن الطائرة : اتجه نحو المنجزات العصرية .-2

 أعقاب فى عنان الجو الح         أم سحاب فر من هوج الرياح
 اتجه في شعره اتجاهاً إسالمياً .-3
عهدة  ألهف كمل بناء المسهرح الشهعري ، وفقد أالمضمون ،  في الشكل و هديجدو ت لمسرح العربيلريادته -4

مسهرحيات تاريخيهة ( و  و قمبيهز )مصـرع كليوباترا و مجنون ليلى  مسرحيات ، مثل : علي بك الكبير ، و
مع  نثًراكتبت  و كل مسرحياته شعرية عدا مسرحية ) أميرة األندلس (  الست هدى ) مسرحية اجتماعية ( .

 أن بطلها أو أحد أبطالها البارزين هو الشاعر المعتمد بن عباد.

 أحمد محرم في تطويع الشعر العربي  دور 

، كهان شهديد االعتهزاز بعروبتهه و إسهالمه و كهان مهن دعهاة  يعد من رواد النهضة في أدبنا العربي المعاصر
حهاول أحمهد محهرم أن يطهوع الشهعر العربهي للقصهص التهاريخي الجامعة اإلسالمية و عودة الخالفة . و قهد 

. و تعهد اإلليهاذة التي يسميها البعض "اإللياذة اإلسهالمية"  ( مجد اإلسالم) ديوان  1933الحماسي فألف سنة 
أعماله و هى محاولة من الشاعر إليجاد فن الملحمة فهي الشهعر العربهي ، علهى غهرار مالحهم  اإلسالمية أهم

 .األمم األوروبية 
 و كان قد بدأها بقوله :    -

 امـ  األرض يـا محمد نوًرا      و اغمر الناس حكمة  والدهورا
م يتخلهوا عهن القهديم كليهة فهى و بذلك نجد أن تالميذ البارودى خطو ا بالشعر خطوة نحو التطور على أنههم له

شعرهم فرأينا فى بعض قصدائهم البدء بالغزل و البكاء علهى األطهالل وطغيهان المناسهبات علهى أشهعارهم . 
 فها هو حافظ إبراهيم يقول مادحا البارودى و قد بدأ قصيدته بالغزل :

 تعمدُت قتلى فى الهوى و تعمدا       فما أثمت عينى و ال لحظه اعتدى

 ه الوجدانياالتجا
 :ي وم االتجاه الوجداني  -
 ) ذاتية التجربة (العمل على النهوض بها.  و اكتشاف الفرد ذاته -1
  . االعتزاز بالثقافة الجديدة و الوعى االجتماعى -2
تطلع إلى المثل اإلنسانية العليا من حرية وكرامة  وعدل ومساواة وحب   وعشق للجمال ومجافاة للقبح ال -3
. 

 : التجاه الوجداني وتطوره هي الشعر العربينشأ  ا
الشعر يميل بدأ  ,مع حركة اإلحياء التي ردت إلى الشعر العربي ما كان قد فقده من لمسات وجدانية ذاتية -1

 محاكيا لها .  الرومانتيكية الغربيةب المتأثرااالتجاه الوجداني  إلى 
ازدههر منهذ العقهد الثالهث مهن حيهث  مطهران رائهدها مهع حركهات التجديهد التهي كهان االتجاه الوجهدانى نما -2

  . القرن العشرين على يد رواد مدرسة الديوان ومدرسة أبوللو ومدرسة المهاجر
 .بدأ االتجاه الوجداني في التراجع بعد الحرب العالمية الثانية أمام تيار الواقعية الجديد  ثم -3

 :مولف شعرا  االتجاه الوجداني من الشعر ال ديم
حههرص أصههحاب االتجههاه الوجههداني بعههد اإلحيههائيين علههى الخههروج مههن أسههر األنمههاط الشههعرية المتكههررة علههى مههر  -

 تعنمد على : صيغة شعرية حديثة , فابتكروا   العصور
 .  مزج التراث بالعصرية -1
 .األلفاظ دالالت حديثة وقدرة حقيقية على اإليحاء   إكساب -2
ينتفهع بالنظريهات الجديهدة فهي األدب والفهن والموسهيقى   وم فنهي حهديثعلهى مفهه الصورة الشهعرية  قيام -3

تنطلهق الصهورة الفنيهة ) هذا المفهوم هو النظر إلى القصيدة فهى جملتهها ال فهى أبياتهها منفهردة ( و أن واللغة 
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 . من الوجدان
 ريادة مطران

مقدمة الجزء األول مهن ديوانهه  فييعد مطران رائدا لالتجاه الرومانسى فى العالم العربى . و قد اتضح ذلك 
 حيث يقول: 1908

, ههذا  لهه علهى سهابق الشهعر مزيهة زمانهه علهى سهالف الهدهور فخره أنه عصري , و هذا شعر عصري و) 
 شعر ليس ناظمه بعبده , وال تحمله ضرورات الوزن و القافية على غير قصد .

جمال البيت المفرد بل ينظر لجمهال البيهت فهى يقال فيه المعنى الصحيح باللفظ الصحيح و ال ينظر قائله إلى 
ذاته و فى موضعه و إلى جمال القصيدة فى تركيبها و فى ترتيبها و فى تناسهق معانيهها و توافقهها مهع نهدور 
التصوير و غرابة الموضوع و مطابقة كل ذلك للحقيقة و شفوفه عن الشعور الحر و تحرى دقة الوصهف و 

 استيفائه فيه على قدر  (
 :ت الشعر عند مطران كما فهمت من مقدمة ديوانه سما -
 ) أى ال تكون الكلمة مجلوبة للقافية ( ال تحمله ضرورات الوزن أو القافية على غير قصده. -أ
 يقال فيه المعنى الصحيح باللفظ الصحيح.  -ب
 -لقصيدة فهي: ال ينظر إلى جمال البيت المفرد بل ينظر لجمال البيت في ذاته وفي موضعه وإلى جمال ا -ج

ومطابقهة  - غرابهة الموضهوع  وتوافقها مع ندور التصهوير و -وفي تناسق معانيها  -وفي ترتيبها  -تركيبها 
) أى قربه من الشعور الحر البعيد عن شعر المناسهبات الهذى تقيهد كل ذلك للحقيقة وشفوفه عن الشعر الحر. 

 به الكالسيكيون (
 : جاه الوجدانييكمن جمال القصيدة عند شعراء االت -
 . تحري دقة الوصف واستيفائه فيه على قدر -د
 مآخذ على من سبقه من الشعراء  -
 .  االنصراف عن النفس وما يشغلها من أحاسيس -1
 .  االهتمام بالمناسبات والمجامالت على حساب المعنى والفكر والوجدان -2
 دة وحدات مبعثرة ال سبق لها وال نظام.عدم االهتمام بالوحدة الفنية في الشعر حيث كانت القصي -3

 مدرسة الديوان

 رواد المدرسة :
تكونت من الشعراء الثالثة )العقاد ، المازني ، شكري ( ، الذين كانوا متأثرين بالرومانسية في األدب  

 .لديهم اعتزاز شديد بالثقافة العربية  و اإلنجليزي ،
 سبب التسمية :

المازني  النقد( الذي أصدره العقاد و نسبة إلى كتابهم )الديوان في األدب و سميت مدرسة الديوان بهذا االسم
  فسمى الثالثة )جماعة الديوان ، أو شعراء الديوان ، أو مدرسة الديوان ( 1921سنة 
و يعد عبد الرحمن شكرى من رواد المدرسة  مع أنه لم يشترك فى تأليف هذا الكتاب ألنه كان متفقا مع العقاد و  -
 مازنى فى المذهب الرومانسى المتأثر بالشعر اإلنجليزى . و شعره يمثل هذا االتجاه بكل خصائصه .ال
، وقد نظر هؤالء إلى الشعر نظرةً تختلف عن  1909هم الشعرية قد ظهرت قبل ذلك منذ عام ءالواقع أن آرا و - 

ودعوا إلى التحرر من االستعمار شعراء مدرسة اإلحياء ، فعبروا عن ذواتهم وعواطفهم ، وما ساد عصرهم ، 
 وتحمل المسئولية ، فهاجموا اإلحيائيين ، وفي مقدمتهم )شوقي وحافظ والرافعي( .

 ظروف النشأ  :
اتجه رواد هذه المدرسة إلى التجديد عندما وجدوا أنفسهم يمثلون الشهباب العربهي و ههو يمهر بأزمهة فرضهها 

و الجههل بهين أبنائهه فهي محاولهة منهه لتحطهيم الشخصهية  االستعمار علي الوطن العربي الذي نشهر الفوضهى
 العربية اإلسالمية . عندئذ تصادمت آمالهم الجميلة مع الواقع األليم فحدث ما يلي لهم : 

       الهروب من عالم الواقع إلى عالم األحالم . -1
 الفرار إلى الطبيعة ليبثوا لها آمالهم الضائعة . -2
 تعمق في أسرار الوجود .التأمل في الكون و ال -3

 الخصائص الفنية لمدرسة الديوان :
 الجمع بين الثقافة العربية و اإلنجليزية . -1
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 .و لكن هذا التطلع بفوق الواقع و يتجاوز الخيال  التطلع إلى المثل العليا و الطموح  -2
 الصدق في التعبير و البعد عن المبالغات . -3 
 .وا من المادة األدبية القديمةحيث تخلصاستخدام لغة العصر  -4
 التأمل في الكون و التعمق في أسـرار الوجـود . -5
 وضوح الجانب الفكري عندهم مما جعل الفكر يطغي علي العاطفة . -6
بل عمقوا فكرة وضع عنوان للقصيدة  الوحدة العضوية المتمثلة في وحدة الموضوع و وحدة الجو النفسي -7

 . و الديوان
 ة من الحزن و األلم و التشاؤم و اليأس في شعرهم .ظهور مسح -8
 .االهتمام بوضع عنوان للقصيدة و وضع عنوان للديوان -9

) أى التتعدد األغراض وال تتنافر األجزاء تحت القصيدة عندهم كائن حي كالجسم لكل عضو وظيفته  -10
 عنوان يضمها فى وحدة عضوية (

 لاالسيايين :المآخذ التى أخذها الديوانيون على ا -
 اهتمامهم بشعر المناسبات . -2استلهام النماذج البيانية القديمة .                  -1
مبالغاتهم وعدم وضوح الصدق فى  -4اهتمامهم بقشور األشياء .                                       -3

 شعرهم.
عدم وضوح شخصيتهم وخاصة فى  -6  عدم مراعاة الوحدة العضوية .                           -5

 المعارضات .
  :أهمية العنوان لل صيد  وللديوان عند جماعة الديوان  -

ههذا  يهدل علهى موضهوعها ، و حرص شعراء الديوان علهى وضهع عنهوان للقصهيدة تهدور حولهه معانيهها ، و
وضههع عنههوان  يؤكههد الوحههدة العضههوية لههها مثههل )الشههاعر وصههورة الكمههال ( لشههكري ، كمهها يحرصههون علههى

) أزهار الخريف ( لشكري . و )أغاني الرعهاة (  مثل )عابر سبيل( و)أعاصير مغرب ( للعقاد ، و -للديوان
هذه العناوين تدل على محتوى الديوان ، خالفا لما كان يفعلهه شهعراء )اإلحيهاء( مهن عهدم تسهمية  للشابي ، و
 . و كانوا يكتفون بذكر الشاعر .الديوان 

 ديوان حافظ ( وغيرها . و –الشوقيات  و –لباردوي مثل ) ديوان ا 
 سبب عدم التزام شعرا  الديوان بالوزن و ال اهية :  -

ألنهم رأوا فى القافية الواحدة و الوزن الواحد رتابة و إمالل فدعوا إلى الشعر المرسل الذى ال يلتهزم الهوزن 
 و القافية .

شرقى ويتمثلون العالم كما يتمثله الغربهى أى أنههم يعتهزون يقول العقاد إن شعراء الديوان يشعرون بشعور ال
بتراث أمتهم الشرقى و لهم مشاعر و طباع و أفكار الشرقيين و لكن هذا ال يمنعهم من سعة األفهق و شهمول 

 النظرة كما يفعل الغربيون .

 مصير جماعة الديوان :
توقهف ، ف نضهم العقهاد إلهى المهازنيو ا , اختلف شكري و المازني فهي الهرأي حهول بعهض القضهايا الشهعرية

انصهرف المهازني عهن و مهـال إلهى العزلهة  و شكري عن الشعر بعد صدور ديوانه السابع )أزهار الخريهف(
بقي العقاد ممثالً لهذا االتجاه ، و  و فضل كتابة القصة و المقال  1917الشعر بعد صدور ديوانه الثاني سنة 
 . واالجتماعية واإلسالمية تجه العقاد إلى كتابة المقاالت السياسية األدبيةلكنه اهتم بالنثر أكثر من الشعر  و ا

 .انفرط عقد جماعة الديوان  و نتيجة لذلك :
 : الفرق بين مدرسة مطران ومدرسة الديوان 

 مدرسة مطران
 .خطوة انتقالية من الكالسيكية إلى الرومانسية

 . متأثر بالرومانسية الفرنسية
 . القافيةيلتزم وحدة الوزن و

 يحافظ على اللفظ األصيل .
 يميل إلى إظهار العاطفة القوية .

 مدرسة الديوان
 انطالقة في طريق الرومانسية .
 . متأثرون بالرومانسية اإلنجليزية

 الوزن و القافية . ال يلتزمون بوحدة
 يجددون فى األلفاظ و يميلون إلى السهولة .

 يميلون إلى إظهار الجانب الفكرى .

 رق بين مدرسة اإلحيا  و البعا و بين مدرسة الديوان :الف
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 * مدرسة الديوان* 
 الوحدة العضوية. -
 عدم االلتزام بالوزن و القافية. -
 عدم اإلسراف في استخدام الصور و المحسنات. -
 . يستمدون الصور من بيئتهم الجديدة -
 يستخدمون لغة العصر. -
 عانيهم.ال يحاكون القدماء في أغراضهم أو م -

 * مدرسة اإلحياء الكالسيكية* 
 البيت وحدة القصيدة . -
 .ينظرون إلى الخلف ويعيشون فى ظالل القديم  -
 المغاالة في استخدام الصور و المحسنات. -
 يستخدمون لغة التراث. -
يحاكون القدماء و لذلك كثرت المعارضات في  -

 شعرهم.
 و القافية . زام بالوزنلتاال -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هن الم ا  :
: بحث قصير في العلم أو األدب أو السياسة أو االجتمهاع ينشهر فهي  عرفه المجمع اللغوي في المعجم الوسيط بأنه -

 .صحيفة أو مجلة 
قالب من النثهر الفنهي يعهرض فيهه موضهوع مها عرضها مسلسهال مترابطها يبهرز فكهرة  :عرفه األدباء بأنه  -

 .مع نقال ممتعا مؤثرا الكاتب وينقلها إلى القارئ والسا
تعددت أنواع المقال من حيث الشكل والمضمون ، ويبدو ذلك فى المقاالت التهى تنشهر فهى المجهالت ، أو الصهحف  

 السيارة ، أو تجمع فى كتب .

 الرواية 
 . الرواية نوع خاص من القصة  : تعريف الرواية 

بها شخصيات من البشر أو غير البشر وسواء  ذاك أن القصة بمعناها العام تعني حكاية حدث أو أحداث يقوم
 تعين فيها الزمان والمكان أو كانا غير معلومين كما أنها ليست مقيدة بنوع خاص من اللغة .

 عناصر القصة 

 . من البشر أو غير البشر  الشخصيات:
 . وسواء تعين فيها الزمان والمكان أو كانا غير معلومين الزمان والمكان:

 .أو زمان ما ما  وم بها شخصيات في مكان ما يق األحداث:
 و الرواية ليست مقيدة بنوع من اللغة .

 أنها أصبحت تحاكى الواقع المعيش .و قد طرأت على هذه العناصر تغيرات كثيرة أهمها : 
أصبحت من قبيهل مها يقهع فهي الواقهع المعهيش حتهى وإن  أن األحداث و معنى أنها أصلحت تحاكى الواقع المعيش : 

نت متخيلة وأن األشخاص من طينة البشر الذين يعيشهون بيننها وليسهوا كائنهات خرافيهة ال عالقهة لهها بهدنيا الواقهع كا
وهؤالء األشخاص يتحركون في بيئة محددة من بيئة اجتماعية معروفة كمدينة القهاهرة مهثال أو حهي مهن أحيائهها أو 

مهن خهالل أحهداث تاريخيهة معروفهة أو بهذكر أزمنهة قرية من قرى الريف واألحداث تقع في زمن معلهوم يهدل عليهه 
 .معينة كالعادة أو الشهر أو حتى اليوم في تضاعيف السرد 

يتمثل في أنها أصبحت من قبيل ما يتخاطب به الناس في الحياة اليومية  وأخيرا فإن التغير الذي أصاب اللغة
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 متى اتخذت القصة اسم الرواية ؟ 

" وشههاع ههذا االسهم علمهها  novelباسهم الروايهة "  القصهة الطويلههة  نجلتهرانقهاد األدب ومؤرخهوه فههي إ خهص
 عليها منذ النصف األخير من القرن الثامن عشر .

 :حجم الرواية 

أن تكون ذات حجم كبير نسبيا ال يقل في رأي بعض النقاد عن ثالثين ألف كلمة أما حدها األقصى فال نهاية 
 له .

 : رت الرواية في أدبنا العربي ظهو

ومن الروايات الرائدة روايهة .  لم تظهر الرواية بمعناها الفني في أدبنا العربي إال في أوائل القرن العشرين 
  م . 1913( التي صدرت سنة 1956: 1888زينب لمحمد حسين هيكل باشا )

 و دور نجيب محفوظ  فى هذا الفن :"الرواية " موقف الكتاب من فن

( ذروة اإلبهداع 2006: 1911د كبير من الكتاب عليه وبلغ به نجيب محفوظ )حظي هذا الفن بإقبال عدو قد 
 -ومن أشهر أعماله الثالثية )بين القصهرين  1988فيه حتى حصل على جائزة نوبل العالمية في األدب عام 

 (السكرية  -قصر الشوق 

 ال صة ال صير 
ذلك اسمها. أو هي: عمل فنهي يتميهز  شكل فني من أشكال القصة يتميز بقصره، ويدل علي القصة القصيرة:
 بإحكام البناء.

 تتميز القصة القصيرة عن الرواية بـ :
 القصة القصيرة شكل فني من أشكال القصة يتميز بقصره . -1
قد تقهرأ فهي زمهن يصهل فهي حهده األدنهى إلهى بضهع دقهائق وقهد يتضهاعف فيبلهغ من حيث زمن القراءة:  - 2

 الساعتين .
تكون في أقل من ألف كلمة في حين يصل حدها األقصى إلى اثنهي عشهر ألهف كلمهة  قد من حيث الحجم: -3

 فإن زادت على ذلك حتى ثالثين ألف كلمة عدت رواية قصيرة .
 الفرق الحاسم بين الرواية والقصة :                      

ع إلهى طبيعهة البنهاء عنصر القصر فإن الفرق الحاسم بين القصهة القصهيرة وبهين الروايهة يرجه باإلضافة إلى
) أى أن لكل منهما بناء فنيا مختلفا (   الفني الذي يؤثر بدوره على الشكل المكتوب الذي تظهر فيه كلتاهما .

. 

 تأثير طبيعة البناء الفني فى كل من القصة القصيرة والرواية : 

 أوال : القصة القصيرة :
 القصة القصيرة تتميز بعنصر القصر . -1
 يرة ليست اختصار لقصة طويلة كما قد يتوهم بعض القراء .القصة القص -3
 وإنما هي عمل فني يتميز بإحكام البناء  . و هذا اإلحكام يتمثل فى :                                           
 القصة القصيرة محدودة الشخصيات.             -أ
 قليلة األحداث . -ب
                       قصيرة المدى الزمني غالبا .  -ج
 والتعبير فيها غاية اإليجاز . -د
 كل وصف مقصود و كل عبارة لها داللتها . -هـ

ذههب إلهى أنهه ال يمكهن حهذف جملهة أو  و قد ذهب واحد من أبرز كتابها وههو الكاتهب األمريكهي " إدجهار ألهن بهو "
لك من قبيل المبالغة والحرص على إحكام البناء عبارة بل كلمة من القصة القصيرة دون أن يتأثر بناؤها وقد يكون ذ

 ولكنها مبالغة ال تنفي األصل .

 ثانيا : الرواية :
 الرواية تتميز بالطول . -1
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 الرواية تقدم حياة كاملة لشخصية واحدة أو عدة حيوات لشخوص متعددين . و هذه الحياة تتميز بـ  :  -2
 ت أخرى تضمها الرواية . أنها تتشابك وقد تتوازى و تتقاطع مع شخصيا -أ
 و يتمتد بها الزمن جميعا فيصل إلى عدة أعوام . -ب
 كما تتعدد األماكن التي تتحرك فيها . -ج
قههد يتههابع بعههض  -مههن أجههل محاكههاة الواقههع واإليهههام بههه  -وتتصههف لغههة السههرد فيههها باإلسهههاب فالكاتههب  -د

قيقا إلى حد يبلغ حد اإلمهالل أحيانها ، ولههذا الشخصيات أو بعض األشياء أو المناظر ويصفها وصفا شامال د
يمكن حذف بعض المشاهد أو المقاطع الحوارية دون أن يختل بناء العمل الروائي أو يتأثر على نحو ملحوظ 

. 
 

 الغاية الفنية للقصة القصيرة 

 توصيل رسالة إلى المتلقي  : هذه الرسالة تتمثل في: فكرة، أو مغزى، أو انطباع خاص . -
ن براعهة كاتهب القصهة القصهيرة : أنهه ال يقهدم الفكهرة أو المغهزى أو االنطبهاع بصهورة تقريريهة مباشهرة و م

يعزف عنها القارئ أو ال يوليها اهتمامه . و إنما يجسد الفكرة أو المعزى أو االنطبهاع  فهي حكايهة قصصهية 
 يما توحي به .تحاكي واقع الحياة فتجذب القارئ إلى متابعتها والتأمل فيها، والتفكير ف

 القصة القصيرة فى األدب العربى  ظهور

 عرف األدب العربي هذا الشكل الفني من أشكال القصة القصيرة خالل العقد الثاني من القرن العشرين .
 أهم األعمال القصصية الرائدة فى أدبنا العربى الحديث :

 تب اللبناني ميخائيل نعيمة .ومن األعمال الرائدة في هذا المجال قصة " سنتها الجديدة " للكا

 القصة القصيرة فى األدب العربى  مراحل تطور

: ففي هذا المجال نجد قصة " سنتها الجديدة " للكاتب اللبناني ميخائيل نعيمة وقهد  مرحلة األعمال الرائدة -1
التهي في مجموعته التي عنوانها " كهان مها كهان " وقصهة " فهي القطهار " لمحمهد تيمهور  1914ظهرت سنة 

 وظهرت في العام نفسه ضمن مجموعة " ما تراه العيون "  1917كتبها 
مضهى نفهر آخهر مهن الكتهاب فهي مصهر مهن أمثهال شهحاتة عبيهد وعيسهى عبيهد  ما بعهد األعمهال الرائهدة : -2

 وطاهر الشين .
ى رأسههم :  ثم أخذت تتطور على أيدي عدد من الكتاب فهي األجيهال الالحقهة وعله مرحلة األجيال الالحقة-3

 نجيب محفوظ ويوسف إدريس ويوسف الشاروني وصنع هللا إبراهيم وبهاء طاهر وغيرهم .
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 البـــــالغـــــــة
ههها فههي الههنفس أَثههر خههالب ، مههع هههي تأْديههةُ المعنههى الجليههل واضههحاً بعبههارة صههحيحة فصههيحة ، ل البالغةةةُ : -

 مالَءمة  الكالم للموطن الذي يُقاُل فيه، واألشخاص الذين يُخاَطبون . 
االسهتعداد الفطهرى والموهبهة والهذوق ومعرفهة قواعهد اللغهة  واألديب يجةب أن تتةوهر هيةه شةروط أهممةا : -

 وحسن اختيار الكلمات واألساليب وأن يكون واسع الثقافة .

 والتعبير المجازى التعبير الح ي ى
: هو اللفظ المستعمل فيما ُوضهع لهه . مثهل قولهك : الجنهدى شهجاع . الفتهاة جميلهة . الرجهل  التعبر الح ي ى -

 كريم معطاء .
: ُهَو اللفُظ الُمْستْعَمُل في غير ما ُوِضَع لَه ِلعاَلقة ما)المشابهة أو غير المشابهة ( مثل قولك  التعبير المجازى
 الفتاة قمر . الرجل بحر فى الكرم والعطاء . : الجندى أسد .

) تشبيها أو استعارة أو كناية أو مجازا مرسال ( وهو ما يسمى  التعبير المجازى فى الغالب يكون خياال :  الحظ أن
 .بعلم البيان المقرر 

 علم البيان
 أْو أَْكثَر، بأَداةٍ ِهَي الكاف أَْو نْحُوها مْلفوظهة بَياُن أَنَّ َشْيئاً أَْو أْشياَء شاَرَكْت غْيَرها في صفةٍ أوال : التشبيه : 

يناظر  –يحاكى  –يماثل  –كأن ( أو أفعاال ) يشبه  –أَْو مْلُحوظةً. وأدوات التشبيه قد تكون حروفا ) الكاف 
 . نظير ( –مماثل  –مثيل  –مثل  –مشابه  –يضارع ( أو أسماء ) شبه  –
يان َطَرفَي التَّشبيِه، وأَداةُ التْشهبيِه، َوَوْجههُ الشَّهبَِه، هيَ  أَرااُن التَّْشبيهِّ أْربعة :  - : الُمَشبَّهُ ، والمُشبَّهُ بِه ، ويَُسمَّ

 َويَجُب أَْن يَُكوَن أَْقَوى َوأَْظَهَر فِي اْلُمشبَِّه بِه ِمْنهُ فِي اْلُمَشبَِّه . 
   (* هإذا ذار المشبه به يسمى هذا النوع من التشبيه ) التشبيه المفص

 . هي الجما  والبما مثال :                     زرنا حديقةً كأنها الِفْردْوُس 
  * هإذا حذف وجه الشبه يسمى هذا النوع من التشبيه    ) التشبيه المجم  (.

 مثال :  وصف أعرابي ولده فقال : كأنَّه النهار الزاهر والقمُر الباهر .
 هذا النوع من التشبيه ) التشبيه البليغ (* هإذا حذف وجه الشبه واألدا   يسمى 

 مثال : قال هاشم بن عبد مناف فى اإلصالح بين الخصوم :
 العلم شرف   ،  والصبر ظفر   ، و المعروف كنز   ،  و الجود سؤدد .
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 صور التشبيه البليغ :
 كما فى قوله       )  المؤمن مرآة أخيه ( المبتدأ والخبر : -
 مثل      ) وقف الجيش صخرة أمام العدو (              الحا  وصاحبما : -
 مثل     ) تفوق الطالب تفوق العباقرة (    هى صور  المفعو  المطلق : -

 –مصههباح الهدايههة (   األصههل   ) العلههم نههور  –مثههل       ) نههور العلههم    إ ةةاهة المشةةبه بةةه إلةةى المشةةبه :
 الهدية مصباح (

 التشبيه التمثيلى
 شبيه تمثيالً إِذا كان وجه الشبه فيِه صورة ُمْنتََزَعة من متعدد . يُسّمى الت

} مثَةُ  الَّةذين يُْنفِّ ُةوَن أْمةوالَُمْم هةي سةبي  هللاِّ َاَمثَة  حبَّةة   * لةا  هللا تَعةالى : ** من أمثلة التشبيه التمثيلى :
ائَةُ َحبَّة  وهللاُ يُ  ٌ  َعلِّيم {.أَْنبَتَْت َسْبَ  سنابَِّ  هي ُا  ِّ ُسْنبُلة  مِّ ُف لَِّمن يََشاُ  َوهللا واسِّ  َ اعِّ

فالمشبه فى اآلية الكريمة هو حال المال الذى ينفق فى سبيل هللا فال ينقص بل يزيد وتملؤه البركة   والمشهبه 
به حال حبة غرست فى األرض فأخرجت سبع سنابل فهى كهل سهنبلة منهها مائهة حبهة . وجهه الشهبه : الشهىء 

 ف أثره إذا وضع فى الموضع المناسب الصالح للنماء .الصغير يتكاثر ويتضاع
 الحظ أن وجه الشبه هنا ليس شيئا واحدا وإنما هو صور  أو هيئة منتزعة من عد  أمور ) تشبيه حالةة -

 بحالة (
 * لا  المتنبي هي َسْيفِّ الدولة:

 يَُمزُّ اْلَجْيُش حولَك َجانِّبَْيهِّ      اما نَفََ ْت َجناَحْيما اْلعُ اب
يشبه المتنبي حالة الجيش : َمْيَمنَتِه وَمْيَسَرتِه وسيُف الدولة بينهما، وما فيهما من حركهة واضهطراب.. بحالهة 
ُعقَاٍب ) طائر جارح ( تَنفُض َجناَحْيها وتحركهما، ووجه الشبه هنا ليس مفرًدا ولكنه ُمْنتََزع من متعهدد وههو 

ج .   وجود جانيين لشيٍء في حال حركة وتَموُّ

مني  ال  تشبيهُ ال  ِّ
هو مثل التشبيه التمثيلى فى أنه تشبيه حالة بحالة أو هيئة بهيئة منتزعة من متعدد ولكنه يختلف عنه فهى أنهه 
ال يُوضُع فيه اْلُمَشبَّهُ والمشبَّهُ بِه في صورةٍ من ُصور التشبيه المعروفِة بَهْل يُْلَمحهان فِهي التْرِكيهِب ويفههم مهن 

 الكالم ضمنا . 
 مثلة التشبيه ال منى :  لو  المتنبى :** من أ

 ت  إيالمُ ــــــمالجرح  بمي***   من يمن يسم  الموان عليه 
من عاش بالهوان واعتاده سهل عليه تقبل ههوان جديهد وذل آخهر , ولكهي يبهرهن  أن يقول " إن المتنبىيريد 

ه  ماتهألم والصهرخ مقولته ضرب مثالً بالميهت فلهو جئهت بسهكين ورحهت تقطهع أجهزاء مهن جسهد على صحة
 . والشكى والبكى

ْنمْم  ***   هإِّنَّ المْسَك بْعُض دمِّ الغَزا   هإِّْن تَفقِّ األَنام وأَنت مِّ
يرى المتنبى أن ممدوحه عظيم يفوق البشر فى كل شىء مع أنه من البشر . وال عجب فى ذلك فهو كالمسك 

 الذى هو أصال من دم الغزال مع أنه يختلف عن الدم تماما .
 ولا  أبو هراس :* *

دُّهْم   وهِّى الَّلْيلَة الظَّْلما ِّ يُْفتَ َُد اْلبَْدر***   َسيْذ ُارنى لَْومى إَِّذا جدَّ جِّ
 شبه نفسه حين يفتقده قومه بصورة البدر حين يُفتقد فى الليلة الظلماء  .

 سر جما  التشبيه تو يح الفار  برسم صور  لما أو تجسيمما أو تشخيصما . -

 ر ااالستع
فإذا حذف أحهد الهركنين ال يعهد تشهبيهاً  . إما المشبه أو المشبه به تشبيه بليغ حذف أحد طرفيه االستعار  :**

 ) تشبيه (          أسد  ** الجندى  الحظ الفرق بين : *    بل يصبح استعارة .
 رة ( حذف المشبه            حارب ) استعارأيت أسداً ي**                                                   
) استعارة ( حذف وهو يفترس األعداء . **الجندى يزأر                                                   

 المشبه به .

   أنـواع االستعـار
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 هى التي ُحِذَف فيها المشبه )الركن األول( وصرح بالمشبه به . و:  استعار  تصريحية -)أ( 
شبه الكفر بالمرض وحذف المشبه وصهرح  ) هى للوبمم مرض (قول هللا تعالى عن الكافرين  :  1مثـــــا  

 بالمشبه به . و قيمتها : توضيح قبح الكفر و بشاعته .
.. شبه الكفر بالظلمات  )هللا وليُّ الذين آمنوا يخرجمم من الظلمات إلى النور ( :قوله تعالى  : 2 ـــــــامث

و قيمتها : توضيح  . والنور( حذف المشبه )الكفر واإليمان( وذكر المشبه به )الظلماتواإليمان بالنور ثم 
 قبح الكفر  و حالوة اإليمان .

 إذا الشعب يوم أراد الحيا     *   هالبد أن يستجيب البشر  قول الشاعر :         : 3مثــــــــا 
والبد للي   أن ينجلــــــــى   *   والبد لل يد                                                                     

 أن  يناســـر
) الليل ( استعارة تصريحية شبه االستعمار بالليل  وحذف المشبه وصرح بالمشبه به وسر الجمال  

 التوضيح وتوحى بظلم االستعمار وبغض الشاعر له كبغض الناس للظالم .
 ِذَف فيها المشبه به )الركن الثاني( وبقيت صفة من صفاته ترمز إليه هى التي حُ  و )ب(  استعار  مانية

: استعارة مكنية حيث شبه الحياة بإنسان يضهحك . وحهذف المشهبه بهه   حات الحيا قولك :   : 1مثـــــــا  
 وأتى بصفة من صفاته وهى الضحك وسر جمالها التشخيص وتوحى بالسعادة .

. اسهتعارة مكنيهة حيهث شهبه الرمهاح بإنسهان .    الرماح العةوالى عةن معالينةاسقول الشاعر :  : 2مثــــــــا 
 وحذف المشبه به وأتى بصفة من صفاته وهى السؤال وسر جمالها التشخيص وتوحى بالفخر .

اسهتعارة مكنيهة حيهث شهبه األيهام بهوحش يفتهرس وحهذف  : اهترست األيةام أمةالى :قول أحدهم  : 3مثـــــــا 
 بصفه من صفاته وهى اال فتراس وسر جمالها التجسيم وتوحى بالقسوة .المشبه به وأتى 

 حيث توجد كلمة تشترك بين صورتين مثــل قول أحدهم : )جـ( الخيا  المراب : 
. ) أنا أسد ( : تشبيه شبه نفسه باألسد  . وسر جمالها التوضيح وتوحى بالشجاعة . ) أسد   أنا أسد  احك -

 حيث شبه األسد يشخص يضحك وسر جمالها التشخيص .ضاحك ( : استعارة مكنية 
 الحــــظ أن كلمة أسد اشتركت فى التشبيه واالستعارة . -
قلبهى راههب   مثة  لةو  الشةاعر :نجهد المشهبه واحهدا وهنهاك أكثهر مهن  مشهبه بهه  . ) د ( الخيا  الممتةد :  

  يودع . للسفن فطن يودعها  فقد شبه القلب بالراهب وبشخص فطن )مدرك ( وبشخص

 سر جما  االستعار  

 إذا كان المشبه ماديا والمشبه به ماديا . أو كان المشبه معنويا وكان المشبه به معنويا .   (  )التو يح
 إذا كان المشبه معنويا أو ماديا والمشبه به إنسان )شخص( .   (التشخيص)
 جمادا أو حيوانا( . إذا كان المشبه معنويا والمشبه به ماديا )سواء أكان التجسيم () 

 الاناية
 هي : تعبير استعم  هي غير معناه األصلي الذي و   له م  جواز إراد  المعنى األصلي )الح ي ي( .

من الواضح أن المعنى الحقيقي هنا لهيس مقصهوداً وههو معنهى غسهل اليهد و  )أبي نظيف اليد( : قولك : مثال
يظههر فهي ذهننها  يتولهد و لي المهالزم لهذكر ههذه العبهارة الهذينظافتها من األقذار ، وإنما يقصد المعنى الخيها

 ، أو النزاهة أو الترفع أو نقاء الضمير..(  من: )العفة أو األمانة

 أنواع الاناية

الكثهرة   -  القوة  -  العزة  -  )كالكرم للمعنىهى التي يكنى فيها عن صفة الزمة  و اناية عن صفة :  - 1
)... 
()قال تعالى  : 1مثا    َوال تَْجعَْ  يََدَك َمْغلُولَةً إِّلَى ُعنُ َِّك َوال تَْبُسْطَما ُا َّ اْلبَْسطِّ

كنايهة عهن صهفة  ال تبسةطما اة  البسةط : -  : كنايهة عهن صهفة البخهل .            يةدك مغلولةة الةى عن ةك -
 التبذير . 

 جهها قد احمر فعال(.كناية عن صفة الخجل )الحظ أنه يجوز أن يكون و احمر وجه الفتا  : :2مثا  
 كناية عن صفة الكرم )الحظ أنه يجوز أن يكون البيت مفتوحا فعال ( . بيته مفتوح : :3مثا 

 السهفينة( و  -  اللغهة  -  هى التي يكنى فيها عن ذات أو موصهوف )العهرب واناية عن موصوف :   -  2 
 هى تفهم من العمل أو الصفة أو اللقب الذي انفرد به الموصوف .

                                         كناية عن السفينة . .      بخيلما أبوك  يا ابنة اليم:     قال الشاعر : 1ثا م
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 كناية عن اللغة العربية .                                                                        لغة ال اد : : 2مثا 
 .ناية عن المصريين القدماء ك بنا  األهرام : : 3مثا  
هى التي يصرح فيها بالصفة ولكنها تنسب إلى شئ متصل بالموصوف )كنسبته  و اناية عن نسبة :   - 3

الخير( حيث نأتي فيها بصفة ال تنسب إلى الموصوف مباشرة بل تنسب إلى   -  البالغة  -  إلى الفصاحة
 شيء متصل به ويعود عليه .

  .  كناية عن نسبة الفضل إليه ( ت لدميكحيا سار) الف   يسير  : 1مثا 
 : كناية عن نسبة الخير إلى الخيل .   : ) الخي  مع ود بنواصيما الخير (2مثا 
 : كناية عن نسبة الجود والكرم إليك . : ) يسير الجود والارم حيا سرت (3مثا 

 . تجسيم هي إيجاز واإلتيان بالمعنى مصحوبا بالدلي  عليه :        سر جما  الاناية  -

 المجاز المرس 
هو كلمة لها معنى أصهلي لكنهها تسهتعمل فهي معنهى آخهر علهى أن يوجهد عالقهة بهين المعنيهين دون أن تكهون 

 تعرف تلك العالقة من المعنى الجديد المستخدمة فيه الكلمة . عالقة مشابهة ، و
هنها لهيس المقصهود منهها العهين الحقيقيهة  ( عين )فلفظ (  عيناقولك : ) أرسلنا على األعداء :  ا  لذلكــــــمث

العين فقهط  إرسالوإنما المقصود منها الجاسوس ، و القرينة التي تمنع المعنى األصلي للفظ هنا أنه ال يمكن 
 دون بقية جسد الجاسوس  

تعار  بالمجاز المرس  ؛ ألنه غير م يد بعاللةة واحةد    امةا هةو الحةا  هةي االسة ) الخيا  ( سمي المجازو 
 الم يد  بعاللة المشابمة ه ط   وألن عاللاته اثير  .

 

 عاللات المجاز المرس  أشمر  

 عندما نعبر بالجزء ونريد الكل . الجزئية : - 1
فكلمة )رقبة ( مجاز مرسل عالقته الجزئية ؛ ألنه عبر بالجزء  )هتحرير رلبة مؤمنة(قال تعالى:  : 1مثا  

 المؤمن( . )الرقبة( وأراد الكل )اإلنسان
) أصدق المة  لالما شاعر المة لبيد : أال ُا ُّ شي   ما خال هللا :  صلى هللا عليه وسلمقال الرسول  : 2مثا  
 فــ ) كلمة( مجاز مرسل عالقته الجزئية ؛ ألنه عبر بالجزء )كلمة( وأراد الكل )الكالم( . باطُ  (
( مجاز مرسل عالقته الجزئية ألنه عبر الجزء  عين) فلفظ  ) أرسلنا على األعدا  عينا (قولك :  : 3مثا  

 وهو العين وأراد الكل وهو الجاسوس .
 عندما نعبر بالكل ونريد الجزء . الالية : – 2

فــ ) أصابعهم( مجاز مرسل عالقته الكلية ؛ ألنه عبر  )يجعلون أصابعمم هي آذانمم(قال تعالى:   : 1مثا  
 املهم أي أطراف أصابعهم( .بالكل )أصابعهم( وأراد الجزء )أن

فــ ) ماء زمزم( مجاز مرسل عالقته الكلية ؛ ألنه عبر بالكل )ماء زمزم( .  ( شربُت ما  زمزم)  : 2مثا   
 ماء مثالً( . كوبوأراد الجزء )

د ) ماء النيل ( مجاز مرسل عالقته الكلية ألنه عبر بالكل  ) ماء النيل ( وأرا. فـ  شربت ما  الني  : 3مثا  
 الجزء ) زجاجة ماء مثال ( .

 ى المحل .عندما نعبر بلفظ المحل ونريد الموجود ف المحلية : – 3
 ولومي وإن  نوا علي  اراما       بالدي وإن جارت علي  عزيز              : 1مثا  

 فــ ) بالدي( مجاز مرسل عالقته المحلّية ؛ ألنه ذكر البالد وأراد أهلها فالعالقة المحلية .
) القرية( مجاز مرسل عالقته المحلّية ؛ ألنه ذكر القرية وأراد  فــ )واسأ  ال رية(:  قال تعالى  : 2مثا  

 أهلها الذين محلهم ومكانهم القرية ، فالعالقة المحلية .
المحكمة مجاز مرسل عن القضاة عالقته المحلية . فالمحكمة  ) حامت المحامة (قول القاضى :  : 3مثا  

 القضاة .هى محل 
 . ونريد المكان نفسهبمن أو ما بداخل المكان عندما نعبر  الحالي ة : – 4
( : 1 امث يم  ، وأراد محل ومكان النعيم يدل على ما فى الجنة فقد استعمل )نعيم( وهو  )إِّنَّ اأْلْبَراَر لَفِّي نَعِّ

 . وهو الجنة
القبر عالقته الحاليّة . فالجندى هو  . الجندى المجهول مجاز مرسل عن زرت الجندى المجمو  : 2مثا  

 الذى يحل بداخل القبر .
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. ) قوم ( مجاز مرسل عن البيت عالقته الحالية . فالقوم الكرام هم الذين يحلون  نزلت ب وم ارام : 3مثا  
 فى البيت .

 . عندما نعبر بالسبب عن المسبَّب  السببية : – 5
فهي في غير معناها األصلي ؛ ألن  ) المطر (كلمة : الغيث المجاز في الماشية الغيا(  أالت) : 1مثا  

 . ن الغيث سبب للنبات فعُبِّر بالسبب عن المسبَّبإالنبات . حيث  ؤكل، وإنما الذي ييؤكل الغيث ال 
. اليد مجاز مرسل عن العطاء والفضل . فاليد سبب العطاء . فعبر بالسبب  عن  للوالدين يد على   :2مثا  

 المسبب .
 . وهي تسمية الشيء باسم ما تسبب عنه المسبَّبِّي ة : – 6

ْزلًا ..(قال تعالى :  مثا  : َن السََّما  رِّ ُ  لَُام م ِّ يُاْم آيَاتِّهِّ َويُنَز ِّ ي يُرِّ المجاز في كلمة : رزقًا ، فهي  ) ُهَو الَّذِّ
عن المطر؛ ألن  في غير معناها األصلي ؛ ألن الذي ينزل من السماء المطر وليس الرزق ، وعبر بالرزق

 )المطر( . األول )الرزق( متسبب عن الثاني
 بأن يستعمل اللفظ الذي وضع للماضي في الحال اعتبار ما اان : - 7

معناها  المجاز في كلمة : اليتامى ، فهي في غير  ) وآتوا اليتامى أموالمم ..(قال تعالى :  : 1مثا  
رشد ال يأخذ ماله ، وإنما يأخذ المال عندما يتجاوز سن اليُتْم األصلي ؛ ألن اليتيم هو : من فقد والده قبل ال

 .ويبلغ سن الرشد ، فاستعملت كلمة يتامى وأريد بها الذين كانوا يتامى ، بالنظر إلى حالتهم السابقة 
 القطن مجاز مرسل عن المالبس . ) أى ما كان قطنا ( . لبسنا لطنا . : 2مثا  

 عمل اللفظ الذي وضع للمستقبل في الحال .بأن يست اعتبار ما سياون : - 8
المجاز في كلمة : ميٌت ، فهي في غير معناها األصلي ؛  ) إنََّك ميٌت وإنمم ميتون (قال تعالى :   : 1مثا  

وقد خوطب بلفظ )ميت( وهو ال يزال حيًا بالنظر إلى  -صلى هللا عليه وسلم  - ألن المخاطب بهذا هو النبي
 . عتبار ما سيكونما سيصير إليه أي با

 قول األب البنه ) يا دكتور ( فكلمة دكتور مجاز مرسل عن االبن الذى سيكون دكتورا .  :2مثا  

 سر جما  المجاز 

 اإليجاز و الدلة هي اختيار العاللة م  المبالغة الم بولة . 
 
 

 النوابغ تعنى الث ة
 علم البدي  ..المحسنات البديعية

هذه المحسنات  للتأثير في النفس ، و ين بها األديب إلظهار مشاعره وعواطفه ، وهي من الوسائل التي يستع
 نابعة من عاطفة صادقة دون تكلف .تكون رائعة 

 الطباق - 1

  إذا اجتمع في الكالم المعنى وعكسه . طباق إيجابي : -أ   وهو نوعان :
  :لو  هللا تعالى مث  

َك )لُ ِّ اللَُّممَّ َمالَِّك اْلُمْلكِّ تُؤْ  زُّ َمْن تََشةاُ  َوتُةذِّ ُّ َمةْن تََشةاُ  بِّيَةدِّ ْن تََشاُ  َوتُعِّ مَّ ُع اْلُمْلَك مِّ تِّي اْلُمْلَك َمْن تََشاُ  َوتَْنزِّ
جُ  يٌر * تُةولُِّج اللَّْيةَ  هِّةي النََّمةارِّ َوتُةولُِّج النََّمةاَر هِّةي اللَّْية ِّ َوتُْخةرِّ ة اْلَخْيُر إِّنََّك َعلَى ُا  ِّ َشْي   لَةدِّ َن اْلَمي ِّةتِّ اْلَحةيَّ مِّ

َساب ( )آ  عمران:  ِّ َوتَْرُزُق َمْن تََشاُ  بِّغَْيرِّ حِّ َن اْلَحي  ُج اْلَمي َِّت مِّ  (.27 - 26َوتُْخرِّ
 .أحدهما مثبت ، واآلخر منفي ، أو أحدهما أمر و األخر نهي  شيئينهو أن يجمع بين  طباق سلبي : -ب 

  :لو  هللا تعالى مث  
يَن ال يَْعلَُموَن( )الزمر: من اآليةلُْ  َهْ  يَْستَوِّي الَّذِّ )   ( .9يَن يَْعلَُموَن َوالَّذِّ

 (.44)هَال تَْخَشُوا النَّاَس َواْخَشْون( )المائد : من اآلية

 الم ابلة  - 2

ُم اْلَخبَائِّةةا(   :لولةةه تعةةالى مثةة   . التضههاد بههين كلمتههين أو أكثههرهههي  ُم َعلَةةْيمِّ ةة ُّ لَُمةةُم الطَّي ِّبَةةاتِّ َويَُحةةر ِّ )َويُحِّ
 (.157)األعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةراف: مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن اآليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
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ةةَ  َواْسةةتَْغنَى * ةةا َمةةْن بَخِّ ةةُرهُ لِّْليُْسةةَرى * َوأَمَّ ةةا َمةةْن أَْعَطةةى َواتَّ َةةى * َوَصةةدََّق بِّاْلُحْسةةنَى * هََسنُيَس ِّ َوَاةةذََّب  )هَأَمَّ
ُرهُ لِّْلعُْسَرى( )اللي  من  . (10:  5 بِّاْلُحْسنَى * هََسنُيَس ِّ

 توضيح المعنى وتوكيده ويفيد الشمول . األثر الفني للت اد والم ابلة : -

 السج   -3

 . هو توافق أواخر فواصل الجمل ]الكلمة األخيرة في الفقرة[ ، ويكون في النثر فقط
]رّب تَقَبَّهْل تَهْوبَتِي ، َواْغِسهْل  )الصوم حرمان مشروع ، وتأديهب بهالجوع ، وخشهوع هلل وخضهوع(.    مث  :

تِهي ... [ . َحْوبَتي )أي إثمهي( ، َوأِجهْب دَ  (  الُخصهومة) )الحقهد صهدأ القلهوب ، واللجهاج  ْعهَوتي ، َوثَبِّهْت ُحجَّ
   سبب الحروب(

 . يحدث نغماً موسيقياً يثير النفس وتطرب إليه األذن سر جما  السج  :

 الجناس  -4

 اختالفهما في المعنى ، وهو نوعان : اتفاق أو تشابه كلمتين في اللفظ و -
.   نهوع الحهروف وعهددها وترتيبهها وضهبطها هو ما اتفقت فيه الكلمتان في أربعة أمور :و   : جناس تام -أ 

 مث  :
 (55)الروم : من اآلية َساَعة(يُْقِسُم اْلُمْجِرُموَن َما لَبِثُوا َغْيَر السَّاَعةُ )َويَْوَم تَقُوُم -1
 ( .ي ينيباهلل  ي يني)-2
مم-3 مممادمت في  )أَْر ِّ  (أَْر ِّ
و هههو مها اختلههف فيهه اللفظهان فههي واحهد مههن األمهور األربعهة السههابقة : نهوع الحههروف  : جنةاس نةالص -ب 

 وعددها وترتيبها وضبطها .
 مثل قول أبي فراس الحمداني :  - االختالف هي نوع الحروف : -1 أمثلة :

 أعترف.. وبف   علمك  أغترف من بحر شعرك
 . المعالميعرف جمي   العالم الرج مثل قول أحدهم :   االختالف هي عدد الحروف : -2
 الصحائف ال سود   الصفائحبيض م : مثل قول أبي تما : الحروف االختالف هي ترتيب -3
  : كقول خليل مطران : االختالف هي ال بط -4

ْبَر و للمستمام ) دمعة (    َعْبَر  للغروب وما به منيا    للرائي ) عظة ( عِّ
 . موسيقياً تطرب له األذن ويُثير الذهنأنه يعطي جرساً    سر جما  الجناس :

 التورية  - 5

طلهوب ، هي ذكر كلمة لها معنيان أحدهما قريب ظاهر غير مقصود واآلخر بعيد خفهي وههو المقصهود و الم
 النثر .وتأتي التورية في الشعر و

  : ةمثلأ
 . سائله نمراً ه د ردت األمواج          :لشاعر عن النيل قول ا -1
الثهاني بعيهد وههو " سهائل العطهاء " و  لها معنيان األول قريب وهو " سيولة الماء " ليس المراد .]سائله[ :  

 هو المراد .
الثهاني بعيهد و ههو " الزجهر والكهف " و  ]نهراً[: لها معنيان األول قريب وهو " نهر النيل " ، لهيس المهراد .

 هو المراد .
 : قال حافظ مداعبا شوقي -2

 اليوم أصبح باردا شولي ر ولوعة .. هما با ي ولون إن الشوق نا
 . الثاني بعيد و هو )شوقى(اسم الشاعر. شدة الشوق ليس المراد  )شوقى( لها معنيان األول قريب وهو   
 فرد عليه شوقي قائال : -3

 . حاهظوحملت إنسانا والبا أمانة .. ه يعما اإلنسان والالب 
 . )حافظ( اسم الشاعر   الثاني بعيد و هو.    ل مانة  حافظهو  )حافظ( لها معنيان األول قريب و

 الصدى هألج  ذا يجلوا النمر يشبه مبردا  قول الشاعر :              -4
  . الصدى( العطش)  الثاني بعيد و هو.   الصدأ  لها معنيان األول قريب وهو  ()الصدى 

 . و إثارة الذهن تعمل على جذب االنتباه و إيقاظ الشعور سر جما  التورية :
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 االزدواج  - 6

 .    هو اتفاق الجمل المتتالية في الطول والتركيب و الوزن الموسيقي 
 حبب هللا إليك الثبات ، و زيّن في عينيك اإلنصاف ، و أذاقك حالوة التقوى " -1 مث  :

 اجعل غاية تشبثك فى مؤاخاة من تؤاخى ومواصلة من تواصل . -2
 طرب األذن .يى موسيق جرسسر الجما  : 

 مراعا  النظير  - 7

 هو الجمع بين الشيء وما يناسبه في المعنى .
الخي  واللي  والبيدا  تعرهنى         والسيف                                                       مث  :

 والرمح وال رطاس وال لم
 ممـــــا والبـــــلبـــ  المترنـــــمولك الح و  و زهرها وأريجمـــا         ونسي            

 و إثارة الذهن .تقوية المعنى ،  سر الجما  : 

 ** من أجلك ... اان الجمد** 
 التصري   - 8

 . هو تشابه نهاية الشطر األول مع نهاية الشطر الثاني في البيت األول
 لد نسيتُ  وظنوني ألهلي    سات هغر أعدائي الساوُت                       : مثال

 . يحدث نغما موسيقيا يطرب األذن: سر جماله 

 حسن الت سيم - 9

 هو تقسيم البيت إلى جمل متساوية في الطول واإليقاع ، ويأتي في الشعر فقط .
 متفرد بصبابتي   متفرد باآبتي   متفرد بعنائي                                   مثال:

 . ب األذنيحدث نغما موسيقيا يطر :سر جماله 

 االلتفات  - 10

  هو االنتقال من ضمير إلى ضمير كأن ينتقل من ضمير الغائب إلى المخاطب أو المتكلم و المقصود واحهد .
 : كقوله تعالى

ُ ةوا ) ةْنُمْم أََحةداً * َوُعرِّ ْر مِّ َز ً َوَحَشْرنَاُهْم هَلَْم نُغَادِّ بَاَ  َوتََرى اأْلَْرَض بَارِّ َعلَةى َرب ِّةَك َصةف اً لَ َةْد َويَْوَم نَُسي ُِّر اْلجِّ
داً( )الامف َ  َمرَّ   بَْ  َزَعْمتُْم أَلَّْن نَْجعََ  لَُاْم َمْوعِّ ئْتُُمونَا َاَما َخلَْ نَاُاْم أَوَّ  ( .48: 47جِّ

فقد تكلم هللا عن المشركين بضمير الغائب في قوله : )وحشرناهم( ثم بضمير المخاطب في قوله : )جئتمونا( 
 .   

نعيم وال تعدو عليه          أنا المر  ال يثنيه عن طلب العال                           ودي :ي و  البار
 الم اهر

   فقد انتقل الشاعر من ضمير المتكلم ]أنا[ إلى ضمير الغائب في ]يثنيه[
 . إثارة الذهن وجذب االنتباه  سر جما  االلتفات :

 شاملة على المحسنات تدريبات 
 التعريف المناسب : اختر)  أ  (  

 -السجع  -)الجناس  هو تماثل الكلمتين أو تقاربهما في اللفظ واختالفهما في المعنى . هذا المحسن يسمى : -
 التورية( -الطباق 

 -السهجع  -)الجنهاس   هو توافق الفاصلتين في فقرتين أو أكثر في الحرف األخيهر .. ههذا المحسهن يسهمى: -
 التورية( -الطباق 

 -السجع  -)الجناس : ذكر وله معنياِن : قريب ظاهر غير مراد وبعيد خفي وهو المراد .. هذا المحسن يسمىلفظ ي -
 التورية( -الطباق 
 عي ن المحسن البديعي هيما يأتي : ) ب ( 

 . خير أموالك ما كفاك ، وخير إخوانك من واساك - 1
 . المروءة الظاهرة في الثياب الطاهرة - 2
 . ناضرة إلى ربها ناظرة وجوه يؤمئذ - 3
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 .التوبة النصوح أن تبغض الذنب كما أحبـبته ، وتستغفر منه إذا ذكرته : قال الحسن البصري  - 4
 . إن عشت مع البكا فما أجفاني         *     اني ـــالدمع دماً يسيل من أجف- 5
 . انيـــــــــــــوال قالوا فالن قد رش *            شاني   فلم تُضع األعادي قدر - 6
 . سميته يحيى ليحيا ، ولم يكن ... إلى رد أمر هللا فيه سبيل - 7
 . سل سبيال إلى النجاة ودع دمـ ... ــع عيوني يجري لهم سلسبيال - 8
 . ال يليق بالمحسن أن يعطي البعيد ويمنع القريب - 9

 . ال تعجب من رجل ضحك المشيب برأسه فبكى - 10
 

 علم المعانى 
 ( اإليجاز و اإلطناب 1) 

 أوال : اإليجاز :
 و هو نوعان :هو التعبير عن األفكار الواسعة و المعاني الكثيرة باأللفاظ القليلة . 

  ويكون بحذف كلمة أو جملة أو أكثر مع تمام المعنى .  مثــــل : اإليجاز بالحذف : -أ 
 هللا حق جهاده . أي  ) في سبيل هللا (× و جاهدوا في  -1
االتئاد  -3                                          القرية . أي ) أهل القرية (                   × و اسأل  -2

     االتئاد . أى ) الزم االتئاد االتئاد (                                                                                        
 -5                                            أى ) أنا شاك (                            شاك إلى البحر .  -4

 أالم لما أبدى عليك من األسى . أى ) يلومنى الناس ( 
  ويكون بتضمين العبارات القصيرة معاني كثيرة .   مثــــل : اإليجاز بال صر : -ب 
العبارة توضح معاني كثيرة تتعلق بالخالق و عظمته و قدرته و  األَْمُر "" أاَلَ لَهُ اْلَخْلُق وَ قال تعالى:  -1

 وحدانيته .... إلخ .
العبهارة توضهح معهاني كثيهرة مهن تخويهف للقاتهل و حقهن للهدماء و شهعور  " ولام هةي ال صةاص حيةا  " -2

 باألمن واألمان ...إلخ .
، الكثيهر مهن المعهاني التهي  هاصةن  مةا شةئت() إذا لةم تسةتح صلى هللا عليه وسلم :  -وفي قول الرسول  -3

يحملها ذلك األمر التهديهدي ، ومعنهاه أنهه إذا انتهزع الحيهاء مهن نفهس اإلنسهان فقهد يعمهد إلهى عمهل الفهواحش 
والمنكهرات بأنواعهها ، سهراً وجههراً ، قههوالً وعمهالً ، ولكهن العاقهل يههدرك أن وراء ههذا القهول مها وراءه مههن 

 لى ذلك ، فالحساب أمامه والعقاب ينتظره .تهديد ووعيد ، فمن يقدم ع
هو أن إيجاز ال صر يُ ةدَّر هيةه معةان اثيةر    أمةا إيجةاز الحةذف هغايتةه هةي  -الفرق بين نوعي اإليجاز : -

 إثارة العقل وتحريك الذهن ، و إمتاع النفس .اختصار الاالم وللة ألفاظه .سر جما  اإليجاز : 
ى بهأكثر مهن عبهارة سهواء أكانهت الزيهادة كلمهة أم جملهة بشهرط أن تكهون لهها هو أداء المعن ثانيا : اإلطناب :

فائدة  فإذا خلت الزيادة من الفائدة فال يسهمى الكهالم معهها إطنابها ، بهل تطهويال أو حشهوا ال داعهي لهه ، وههو 
 مذموم .

   أنواع اإلطناب :
 . للتنبيه على فضل الخاص إطناب عن طريق ذار الخاص بعد العام : - 1

ْن ُا  ِّ أَْمر  ( )ال در:مثال :  ْم مِّ وُح هِّيَما بِّإِّْذنِّ َرب ِّمِّ ُ  اْلَمالئَِّاةُ َوالرُّ  .( 4) تَنَزَّ
الروح بالذكر ، وهو جبريل مع أنه داخل في عموم المالئكة تكريماً و  -سبحانه و تعالى  -فقد خص هللا 
 تشريفاً له .

  العموم مع العناية بشأن الخاص . إلفادة إطناب عن طريق ذار العام بعد الخاص : - 2
َساُب (مثال :  نِّيَن يَْوَم يَ ُوُم اْلحِّ   (.41)إبراهيم: ) َربَّنَا اْغفِّْر لِّي َولَِّوالَِّديَّ َولِّْلُمْؤمِّ

 -حفظه هللا  -وكان من السفر سالماً . -و الحمد ي  -وصل ابنى   إطناب عن طريق االعتراض  : - 3
إطناب عن طريق  - 4                                                        األول على مدرسته .       

 :  صلى اللعه عليه و سلم كقول الرسول  االحتراس :
يفِّ   وهي ُا    َخْيٌر(   عِّ نِّ ال َّ َن الُمْؤمِّ ِّ تَعالى مِّ يُّ َخْيٌر َوأَحبُّ إلى َّللاَّ ُن ال َوِّ فقول الرسول )وفي ُكّلٍ )الُمْؤمِّ

 . ( احتراس جميل حتى ال يتوهم القارئ أن المؤمن الضعيف ال خير فيهَخْيرٌ 
 كقوله تعالى :  إطناب عن طريق التعلي  : - 5
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ْن َعْزمِّ اأْلُُمورِّ ( ) ل مان :  من اآلية   ( . 17) و َاْصبِّْر َعلَى َما أََصابََك إِّنَّ َذلَِّك مِّ
 :  كقول الرسولإطناب عن طريق التفصي  بعد اإلجما  :  - 6

ِّ , َوإِّلَاُم  ًدا َرُسوُ  َّللاَّ ُ , َوأَنَّ ُمَحمَّ ْساَلُم َعلَى َخْمس  : َشَماَد ُ أَْن اَل إلَهَ إالَّ َّللاَّ َاا ِّ , َوَحجُّ } بُنَِّي اإْلِّ اَل ِّ , َوإِّيتَاُ  الزَّ الصَّ
 اْلبَْيتِّ , َوَصْوُم َرَمَ اَن { .

 مة لألمة ليست طري اً مبمماً غام اً .المصلحة العامثل :   إطناب عن طريق الترادف : - 7
 كقوله تعالى :  إطناب عن طريق التارار : - 8

  ( .6:  5) هَإِّنَّ َمَ  اْلعُْسرِّ يُْسراً * إِّنَّ َمَ  اْلعُْسرِّ يُْسراً ( ) الشرح 
 و يأتي بعد تمام المعنى مثل :  إطناب عن طريق التذيي  : - 9

 هلله ايف اختار واسطة الع د  توخى حمام الموت أوسط صبيتى        
 أنواعه التوايد و

 .األصل في الكالم أن يخلو األسلوب الخبري فيه من أدوات التأكيد 
 .ؤكد مغير و يكون االم ابتدائى :   -أنواع الاالم : 

 الجملة غير المؤكدة تسمى جملة : ]ابتدائية[          . العلم نور  مثل : -
مخاَطب متردداً متحيراً في قبول الكالم فيستحسن أن يؤكد بمؤكد واحد ؛ ألن حالهه كان الإذا   االم طلبى : -

  .بمؤكد واحد  يتطلب دفع ذلك التردد 
 الجملة المؤكدة بمؤكد واحد تسمى جملة : ]طلبية[       . العلم نورمثل : إن  -
 .كد له بعدد من المؤكدات ؤيو كان إنكاره أشد وجب أن  المخاطب الكالم لم يقبلإذا  االم إناارى : -
 . الجملة المؤكدة بأكثر من مؤكد تسمى جملة : ]إنكارية[ نور ل لعلمل : إن اامث -
 وسائ  أسلوب التوايد -
أسهاليب القصهر  -أما الشرطية  -حروف الجر الزائدة  -قد  -التوكيد  نون –الم االبتداء  -القسم  -أنَّ  -)إّن  
  ( بعض األلفاظ مثل : حقا ، يقينا ، ال ريب .... إلخ -المفعول المطلق  -معنوي التوكيد اللفظي والتوكيد ال -
. 

 أسلوب ال صر
: تخصهيص شهيء بشهيء ، والشهيء األول ههو المقصهور ، والشهيء الثهاني  هوو  من أساليب توكيد الكالم .

،  سهلم( فهي الرسهالة: )وما محمد إال رسول( قصرت محّمداً )صلى هللا عليهه و فلو قلت . هو المقصور عليه
 . عليه ةنه ليس بشاعر ، وال كاهن ... فمحمد)صلى هللا عليه وسلم( مقصور ، والرسالة مقصورأ:  بمعنى

 وسائ  أسلوب ال صر
  ، والمقصور عليه بعد أداة االستثناء. ويكون المقصور بعد أداة النفي النفي م  االستثنا  :  - 1

 د خلت من قبله الُرُسل(.رسول ق إالمحّمد  ما قال تعالى : )و
    المقصور عليه هو المؤخر. يكون المقصور بعد إنما و و إنما :  - 2

             (المؤمنون إخوة إنَّما : ) قال تعالى
 . والمقصور هو المؤخر، والمقصور عليه هو المقدم ت ديم ما ح ه التأخير:  - 3 

 ( للمجتهد التفوق )  نستعين( .  يّاكإيّاك نعبد وإقال تعالى : )               
بل أو لكن كان ـ ، وإن كان العطف ب قبلهافإن كان العطف بال كان المقصور عليه  : لان( -ب   -العطف بـ )ال  - 4

 المقصور عليه ما بعدهما .
  (رضا بل بال طمعبال الغنى( )ما طمع ال الالرضا ب الغنى)                  

 هم المجاهدون حقا . نحن الرجال .:          االسمية تعريف رانى الجملة  -5
 التوكيد والتخصيص . سر جما  أسلوب ال صر :  -
 

 األساليب الخبرية واإلنشائية

 الحههديث  - يسههتثنى مههن هههذا : القههرآن الكههريم هههو مهها يحتمههل الصههدق والكههذب و و  األسةةلوب الخبةةري : -
 .   الشريف

إظههار  - )االسهترحام سب المعنى الهذي يهوحي بهه سهياق الكهالم ، ومنههاكثيرة تأتي ح:  أغرا ه البالغية -
 (  المدح ... إلخ   -  التوبيخ  -  التهديد  -  النصح  -  الفخر  -  إظهار الضعف - التحسر
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 أمثلة على  أغراض الخبر البالغية : -
 ..(الراضى بقضائك لفقير لرحمتكعبدك اأنا  نحو: )إلهي  : االسترحام  -  1
 جهول(. بشيء، نحو: )وليس سواء عالم و : إغرا  المخاطب  -  2
                                ) قَاَل َرّبِ إِنِّي َوَهَن اْلعَْظُم ِمنِّي(  كقوله تعالى : : إظمار ال عف والخشوع  -  3
 (  ما ذاكرت اليوم شيئا)   : إظمار التحسر   -  4
 ..( والتئم الشمل  )جاء الحق  : إظمار الفرح  -  5
  ( كقولك: )أنا أعلم فيم أنت:  التوبيخ  -  6
  نحو )أبغض الحالل الطالق( : التحذير  -  7
  نحو: )أنا سيد ولد آدم وال فخر(  : الفخر  -  8
 نحو: )فإنك شمس والملوك كواكب..( : المدح  -  9

 عان :وهو ما ال يحتمل الصدق أو الكذب وهو نو   األسلوب اإلنشائي :
 . وهو األمر والنهى واالستفهام والنداء والتمني : طلبي  - 
 وهو التعجب والقسم والمدح والذم. : غير طلبي  - 

 . تأتي حسب المعنى الذي يوحي به سياق الكالم أنها أغراض األساليب اإلنشائية  و األصل فى
 :لان إليك أمثلة لت رب لك طريق االستخراج  - 

 األمــر   - 1

 " ربنا اغفر لنا ذنوبنا ". الفع  األمر مث  :  -(   أ ) 
 مثل : " من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليكرم ضيفه".  الم ارع الم رون بالم األمر   -(  ب )
 مثل : " وبالوالدين إحسانا ". المصدر النائب عن هعله  -(  ج )
 تقوى هللا . أى الزم مثل : "عليك بتقوى هللا".  اسم الفع   - (  د )

 البالغية األمر غراضمن أ

الههذم   -  التعجيههز  -  النصههح واإلرشههاد  -  التهديههد  -  ]الههدعاء تفمةةم مةةن سةةياق الاةةالم وهةةي اثيةةر  مثةة  : 
 التمني[   -  التحسر  -  والتحقير

 . إذا كان األمر من البشر إلى هللا الدعا  : - 1
ْر ِلي أَْمِري( )طـهمثل : قول سيدنا موسى : )قَاَل َرّبِ اْشَرحْ   (.26:  25 ِلي َصْدِري * َويَّسِ

  . معلم أيها ال إليناانظر  مثل : . إذا كان األمر من األدنى إلى األعلى من البشر الرجا  : - 2
إذا كههان األمهر مههن األعلهى إلههى األدنهى مههن البشهر ، أو كههان فيهه فائههدة سهتعود علههى  النصةح واإلرشةاد : - 3

 اطلبوا الحكمة عند الحكماء . مثل : . المخاطب
 .مثل : يا صاحبي تقصيا نظريكما . إذا كان األمر بين اثنين متساويين في المكانة االلتماس : - 4 
ِ  مثل : ) لمأمور يعجز أن ينفذ ما أمر به .إذا كان األمر يستحيل القيام به ؛ ألن ا التعجيز : - 5 َهَذا َخْلُق َّللاَّ

 (.11 الَِّذيَن ِمْن ُدونِه( )لقمان: من اآليةفَأَُرونِي َماَذا َخلَقَ 
 إذا كان األمر موجهاً لما ال يعقل ، أو للمطالبة بشيء بعيد التحقق . التمني : - 6

 سيرى أيتها السفينة و ارسى على شاطئ بالدى .مثل : 
         . نتهىإذا كان األمر يتضمن ما يحزن النفس و يؤلمها على شيء مضى و ا التحسُّر و الندم : - 7 

بَا َمْن َعْصِرَي الَخاِلي  .  مثل : قال البارودي : ُردُّوا َعلَيَّ الّصِ
      . إذا كان الكالم يتضمن ما يخيف و يرهب التمديد و التحذير : -  8

 . إذا لم تستح فاصنع ما شئتمثل : 

 النمــي  -2

و النهي الحقيقي هو طلب الكف من أعلى  .]ال[ الناهية ويأتي على صورة واحدة وهى المضارع المسبوق بـ
وقد تخرج صيغة النهي عن معناها الحقيقي إلى معاٍن أخرى بالغية كالدعاء ، وااللتماس ، والتمني  ألدنى .

 يد ... ، واإلرشاد ، والتوبيخ ، والتيئيس ، والتهد

 البالغية النمى غراضمن أ

 البالغية لألمر هي نفس األغراض األغراض البالغية ألسلوب النمي  -
 من أغراض النمى البالغية :
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  (286)َربَّنَا ال تَُؤاِخْذنَا إِْن نَِسينَا أَْو أَْخَطأْنَا( )البقرة: من اآلية الدعا  :  -  1
   تذاكر دروسك قال األُب متوعداً ابنه : ال  التمديد :  -  2
   ال ترحلى أيتها السفينة  التمني :  -  3
 )ال تطلبوا الحاجات في غير حينها، وال تطلبوها من غير أهلها(. اد :النصح واإلرش  -  4
 (.66)ال تَْعتَِذُروا قَْد َكفَْرتُْم بَْعَد إِيَمانُِكْم( )التوبة: من اآلية التيئيس :  -  5
 ( . )ال تأملي يا نفس في الدنيا التحسر والندم :  -  6

 االستفمـام -3

االستفمـام البالغي : ال أما  . هة شي  مجمو  ويحتاج إلى جواباالستفمـام الح ي ي : هو طلب معر 
 . يتطلب جواباً و إنما يحم  من المشاعر أغراض بالغية عديد  

 من أغراض االستفمام البالغية

 إذا حلت أداة النفي محل أداة االستفهام و صح المعنى : النفي :  -  1
 ( .9 يَْعلَُموَن َوالَِّذيَن ال يَْعلَُمون( )الزمر: من اآليةمثل : )َهْل يَْستَِوي الَِّذينَ                

     إذا كان االستفهام منفياً : الت رير و التأايد :  -  2
 (.172)أَلَْسُت بَِربُِّكْم قَالُوا بَلَى َشِهْدنَا( )األعراف: من اآلية:   مثل                            
 ام عن شيء ال يصح أن يكون :إذا كان االستفه اإلناار :  -  3

 ( .44)أَتَأُْمُروَن النَّاَس بِاْلبِّرِ َوتَْنَسْوَن أَْنفَُسُكْم ..( )البقرة:  مثل :             
 . إذا قدرت مكان أداة االستفهام أداة التمني )ليت( ، واستقام المعنىالتمني :   -  4

 (.53فَيَْشفَعُوا لَنَا ( )األعراف:مثل : ) فََهْل لَنَا ِمْن ُشفَعَاَء              
  إذا كان الكالم فيه ما يغري و يثير االنتباه . التشويق و اإلغرا  :  -  5

مثل : ) َهْل أَُدلُُّكْم َعلَى تَِجاَرةٍ تُْنِجيُكْم ِمْن َعَذاٍب أَِليٍم( )الصف:                                                 
 (.10من اآلية

 نــدا ال  -4

)يا( لنهداء  )هيا( وينادى بها البعيد، و )وا( و)أيا(، و )أي(، وينادي بهما القريب، و أدواته هي : الهمزة و و
 القريب والبعيد .

 أغراض الندا  البالغية من 

 قول الشاعر يرثي ابنته : يا درة نزعت من تاج والدها .  مثل :  إظمار التحسُّر والحزن :  - 1
 قول ابن الرومى : يا لوعة الغروب .مثل :                    التعجب :  - 2
 مثل : يا بالداً حجبت منذ األزل . إذا كان المنادى بعيد المنال . االستبعاد :  - 3
  مثل : يا هللا للمؤمنين .               االستغاثة :  - 4
 مل المرتجى .أبناء األمة أنتم األمثل : يا                  التعظيم :  - 5
 مثل : يا صاحبي تقصيا نظريكما .                  التنبيه :  - 6

 التمنــي  - 5

 أداته األصلية )ليت( وقد تستعمل في التمني أدوات أخرى هي )لو / هل / عسى(. 
 وغالبا غرضه التحسر .    مثل : لو أعادوا االمتحان مرة أخرى .

 أال ليت الشباب يعود يوماً فأخبره بما فعل المشيب.                                      

 معنىى لفظاً اإلنشائ ىاألسلوب الخبر

 ) حفظنى هللا وإياك ( ) عافاك هللا ( مثل : )جزاك هللا خيراً(. يفيد : الدعاء و غالبا
 نشائى .الحظ أن األمثلة ال تحتوى على أمر أو نداء أو تمن أو استفهام . فاللفظ خبرى والمعنى إ -
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 التجربة الشعرية 
التجربة الشعرية هي الخبرة النفسية للشاعر حين يقع تحت سيطرة مؤثر ما )موضوع انفعل بهه( يسهتهويه  -

، فيندمج فيه بوجدانه و فكره مستغرقاً متأمالً حتى يتفجر ينبوع اإلبداع لديهه فيصهوغه فهي اإلطهار الشهعري 
 المالئم لهذه التجربة .

   : ي و  الشابي بعنوان نشيد الجبار : مثا
 االنســـر هوق ال مة الشمـــــا          سأعيش رغم الدا  واألعـدا   - 1    
 هازئا بالسحب واألمطار واألنوا           أرنو إلى الشمس الم ــيئــــــة - 2    
 ــــــــــــــودا ما هي لرار المو  الس        ال ألمح الظـ  الائيب وال أرى - 3    

* انفعل الشاعر بظروف وطنه الواقع تحت سيطرة االستعمار البغيض ، و بظروفه الشخصية ؛ حيث يحيط 
بههه الحاقههدون ، و تشههتد عليههه وطههأة المههرض ، فجاشههت "تحركههت " عاطفتههه و تههأثر وجدانههه حينمهها مههر بهههذه 

 الخبرة النفسية ، فعبر عن تجربته الشعرية الصادقة بهذا النص.

 أنواع التجارب الشعرية

و هي ما تعبر عن ذات الشاعر و تصور  أحاسيسه و مشاعره مثل قصيدة " صخرة الملتقى " لناجي ،  ذاتية : - 1
 و قصيدة " المساء " لمطران .

و هي ما تتجاوز ذاتية الشهاعر لتعبهر عهن آفهاق عامهة سياسهية مثهل قصهيدة " دعهوة إلهى الثهورة  عامة : - 2
 لبارودي ، أو اجتماعية مثل قصيدة " كم تشتكي " إليليا .على الظلم " ل

و تظهر عندما ينفعل الشاعر بموضوع معين فيؤدي شدة انفعاله إلهى تحويلهها  ذاتية تحولت إلى عامة : - 3
 إلى تجربة تتناول مشكالت اآلخرين مثل قصيدة " غربة و حنين " لشوقي .

 مو وعات التجربة الشعرية

و تتنوع لتشمل كل ما في الحياة صغر أو كبر مما يهؤثر فهي  يست محددة ، فهي تتسع موضوعات التجربة ل
نفس الشاعر من النواحي الكونية أو النفسية أو االجتماعية ، ونوع الموضوع )تافهاً أو خطيراً( لهيس أساسها 

الموضوع وصدق في قيمة التجربة ، وإنما أساسها دائما صدق االنفعال به ، ولكن إذا اجتمع جالل )عظمة( 
 العاطفة زاد ذلك من قيمة التجربة وسما به . 

 عناصر التجربة الشعرية

 الصور  التعبيرية - 3    الفار - 2     الوجدان  - 1

 الوجدان 

البههد مههن تحقههق شههرط أساسههي فههي التجربههة الشههعرية و هههو : " الصههدق الفنههي الشههعوري " و هههو مهها يسههمى 
 -كراهيهة  -حهب  -أمل  -يأس  -سعادة  -سرور  -ألم  -جربته )من حزن بالوجدان ، و هو انفعال الشاعر بت

فخر ..إلخ( و استغراقه فيها ، و التعبير عما يعانيه بصدق ، و بال زيف أو مبالغة وبهدون الصهدق  -غضب 
أساس التجربة ، هو الذي يمنح الشعر الحيوية و القهوة و  الشعوري ال يعد الشعر شعراً ؛ فالوجدان الصادق 

 التأثير .
 ن صد بالصدق الشعوري )الوجداني( : -
 صدق االنفعال بالتجربة و االستغراق فيها . - 1
 صدق التعبير عنها بال زيف أو مبالغة . - 2
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 الفار 

نقصههد بههالفكر موضههوع القصههيدة أو فكرتههها العامههة و مجموعههة األفكههار الجزئيههة التههي تنههدرج تحههت إطههار  -
 الموضوع العام .

أن تخلو التجربة من الفكر فليس معنهى أن الشهعر تعبيهر عهن تجربهة وجدانيهة خلهوه مهن الفكهر ،  و ال  يمكن
 فأساس الشعر الجيد أن يمتزج الفكر مع الوجدان ، و أهمية الفكر ترجع إلى أنه :

 و يحول دون انسياب العاطفة . – 2  يمنح التجربة عنصر الدقة .          - 1    
سيق الخواطر والصور والربط بين أجزائها فالشاعر الحق هو الذي يفكر بوجدانه ، و يساعد على تن – 3   

 و يشعر بعقله .

 الصور  التعبيرية 

 الصورة التعبيرية " الصياغة الشعرية " عناصرها ثالثة هي : 
 الموسي ا . -الصور واألخيلة .    )جـ(  -األلفاظ والعبارات .   )ب(  -  ) أ (

 عبارات :األلفاظ وال -)أ( 
لها خالل الصهياغة  الكلمة هي مادة التعبير عن التجربة الشعرية و هي األداة السحرية في يد الشاعر بما يحّمِ
مههن دالالت و إيحههاءات ، و لههيس هنههاك ألفههاظ خاصههة بالشههعر فكههل كلمههة يمكههن اسههتخدامها بحيههث تغنههي فههي 

 موقعها ما ال تغني كلمة أخرى .
 من الم اييس التي تحام جما  اللفظة من : و لد و   البالغيون اثيراً  -

 السهولة و الوضوح و الدقة في موضعها .  - 1     
 مطابقتها لقوانين اللغة في النحو و الصرف .   - 2     
 البعد عن الغرابة و األلفاظ المهجورة .   - 3     
 البعد عن االبتذال ) قربها إلى العامية( .   - 4     
 تنافر الحروف .عدم   - 5     
مالءمتها للموضوع جزالة و رقة ، و كذلك مالءمتها الجو النفسي فإن كان الشاعر سعيداً ترقرق  - 6    

 البشر من ألفاظه وإن كان حزيناً شعرت بالمرارة في تعبيره . 
 :  الصور واألخيلة -)ب(  
اً مؤثراً ، فهو أشبه بثوب العروس الذي الخيال من أقوى الوسائل في التعبير عن الفكر والشعور معاً تعبير -

 تتجمل به القصيدة ..

 الصور  الخيالية نوعان :

 التشبيه واالستعارة والكناية و المجاز . خيا  جزئي :  - 1    
ً بالصورة الشعرية أو اللوحة الفنية أو الصورة الكلية ، و طريقة  : خيا  الي   - 2     و يسمى أيضا

 ستنتاج و رسم الصورة يتمثل في : التعامل مع األبيات ال
 وصف الصورة من خالل ألفاظ الشاعر و وجدانه .  - 1       
 تحديد أجزاء الصورة و هي األشياء المحسوسة التي يمكن أن ترى و تحس .  - 2    
 استنتاج أطراف الصورة و هي :   - 3    
 الصوت : في األلفاظ التي نسمع من خاللها صوتاً . -  أ

 في األلفاظ التي نرى من خاللها لوناً .  :  اللون -ب 
 الحركة : في األلفاظ التي نحس من خاللها حركة . -جـ 
 م اييس الجما  هي الصور الخيالية  : -
 أن تكون مالئمة للموضوع وللجو النفسي . - 1
 أن تصدر عن حس نفسي صادق ، وأال تكون مجرد صدى إلحساس ظـاهر. - 2
 بغيرها من الصور الجزئية ، وتتالءم جميعها مع الفكر والشعور بالتجربة.أن ترتبط  - 3
 أن تكون أقرب إلى اإليحاء منها إلى التعبير الصريح المباشر.  - 4 

عنصر هام من عناصر الصياغة له تأثير عظيم يحقق للنفس المتعة حين يقهرأ أو يسهمع   الموسي ا : -)جـ( 
 وسيقي واإليقاع النغمي في قول أبي تمام :قصيدة .. الحظ جمال التقسيم الم

ِّ  تَْدبِّـير مـُْعتَصـِّم  بِّاللـَّهِّ ُمْنتـَ ــم    ُمْرتِّغـِّب ***** لِّلـَّهِّ مـُْرتَ ِّـب  هِّي َّللاَّ
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 الموسي ا هي الشعر نوعان

ت و هو وحدات موسيقية تسمى تفعيال الوزن الواحد : -و تتمثل في :  الموسي ا الظاهر  )خارجية( : - 1
 ، ووظيفتها ضبط النغم وكل مجموعة منها تسمى بحرا .

و هي اشتراك بيتين أو أكثر في الحرف األخير وحركته ، ووظيفتها ضبط اإليقاع ،  وحد  ال اهية : -
 وتحقيق المتعة .

 من جناس و حسن تقسيم و تصريع  و كل ماله جرس صوتي تحسه اآلذان .  المحسنات البديعية : -
وتنبع من اختيار الشاعر أللفاظ موحية منسجمة ، و من جودة األفكار و  الخفية )الداخلية( : الموسي ا - 2

 عمقها وترابطها وتسلسلها ، و من روعة التصوير.
 شروط جود  ال اهية  :  -
 مالئمة للجو النفسي.   - 2    أن تكون نابعة من معنى البيت.            - 1    
 أن تتفق مع قوانين اللغة .  - 4                مجلوبة.            غير متكلفة وال   - 3    
 أال توجد كلمة أخرى توضع مكانها و تكون أفضل منها .   - 5    

 " الوحد  الع وية "

 الم صود الوحـد  الفنية )الوحد  الع وية( هي ال صيد  : 
اعر التي أثارها هذا الموضوع بحيث و هي وحدة المش  وحد  الجو النفسي )وحد  المشاعر( : -) أ ( 

تسير عاطفة الشاعر في اتجاه نفسي واحد ، فإذا انتقل الشاعر من جو نفسي إلى جو نفسي آخر ، و ليس 
 بين الجّوين ارتباط فقد انعدمت وحدة الجو النفسي .

البد أن  و معناه أن القصيدة كلها تتحدث عن موضوع واحد ، و ليتحقق ذلك وحد  المو وع : -)ب(  
تكون القصيدة أفكارها مرتبة مترابطة شاملة لكل أجزاء الموضوع ، ولذلك يعيب النقاد على الشعر القديم 
تعدد األغراض في القصيدة وعدم ترتيب أفكارها ، وتفكك أبياتها ، وتناقض معانيها أحيانا ، كما يعيبون 

 هذا السبب .بعض شعراء " المدرسة الكالسيكية الجديدة " من المعاصرين ل
 ) ج ( ترابط األهاار وتسلسلما .

 
 
 
 

 تدريبات بالغية ميدانية
 (1 ) 

ي  ْصُر اســْـلَمي وُســــــــــــــــودِّ  ــودِّ ــــيا أَلَِّف اْلَاْونِّ واْلُوُجــــــــ               مِّ
 ــــُودِّ ـهي اْلُممــوالشْمُس واْلبَْدُر                 ـاَها ـــــنََمْ تِّ واألَْرُض هي دُجـــــ
عاً َسنــــــــــــاهُ                اهُ ــــــــلَْد ُاْنتِّ والدْهُر هي صـِّبــ  نَْجَم ُهدًى ســاطِّ
ز ِّ واألمــــــــوَموْ                ــانِّ ـــيا بَْســَمةً هي هَمِّ الزمـــــــ ـَن اْلعِّ  ـــــــانِّ طـِـّ

 ة على الشاعر في هذه األبيات ؟                                                   ما لون العاطفة المسيطر -) أ (  
 استخرج من األبيات أسلوباً إنشائياً ، ، ومحسناً بديعياً ، وبين قيمتهما  .  -( )ب 

 استخرج من كل بيت صورة خيالية ، وبين سر جمالها .  -( )جـ
 ألبيات ؟ وضح .هل تحققت الوحدة العضوية فى ا -) د ( 

 (2 ) 
ي   َجاَوَز الظَّالُِّموَن الَمـَدى َماُد   َوَحقَّ الفِّـَدا          أخِّ  هََحقَّ الجِّ
بُوَن العُُروبَـــةَ   َمْجَد األُبُوَّ ِّ َوالســــــُّْؤَدَدا ؟           أَنَتُْرُاُمْم يَْغصِّ

ي         َولَْيُسوا بِّغَْيرِّ َصلِّي ِّ السُّيـُــــوفِّ   بُوَن َصْوتَاً لَنَا أَْو َصَدىيُجِّ
هِّ  ْمــــــــدِّ ْن غِّ ْد ُحَساَمَك مِّ  هَلَْيَس لَهُ  بَْعُد   أَْن يُْغَمــَدا         هََجر ِّ

 ضاعف الشاعر من جرعة الموسيقا في مطلع القصيدة . وضح .  -)أ( 
 كل منهما .استخرج من األبيات أسلوبين إنشائيين مختلفين ، وعين الغرض البالغي ل -( )ب
 هات من البيت الثاني لوناً بيانياً ، ووضح نوعه و سر جماله .  -( )جـ

  (3 ) 
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 ا ـــــــــوبالدون يعــلق األدني          ا ـــاـأيما العال ون هي ذي  أمري
 ال ـــــــم البعوَســَرت هتنة و        وق ــــــ ــام بتدبيرها تماوت ح

 ا ـواستبيحت أطفالما والنس       وب ـــــــام على نارها تلظَّت شـع
 ا ــــــــوبعد الصبح يأتي المس           يـغير أن الرحى تدور على الباغ

 . امتزج الفكر بوجدان الشاعرة . وضح ذلك  –)أ( 
ً  -تصريحية   -استعارة مكنية  -إيجازاً  -استخرج من األبيات : طباقاً  -)ب(  يمة كل و بين ق  أسلوباً إنشائيا

 منها .                    
 ) ج ( رسمت الشاعرة فى األبيات صورة كلية . وضحها .

 (4 ) 

 دـــــــــــحــــ ير هصا  تيماً و عرب       نسي الطين ســاعة أنه طين 
 ردــــــــوحــــوى الما  ايسه هتم      و اسا الخز جسـمه هتباهى 
 دــــــــــأنا هحـــمة و ال أنت هرلما      يا أخي ال تم  بوجمك عني 

 هي اسائي الرديم تش ى و تسعد      أنت هي البرد  الموشا  مثلي 

 الخيال الجيد ما جاء معبرا عن عاطفة صادقة . وضح ذلك . –(  أ )
وبين غرض  جناس  -حسن تقسيم  -صورة بيانية  -أسلوباً إنشائياً  -استخرج من األبيات : طباقاً  -)ب( 
 منها . كل

 ما الغرض البالغي من الخبر في البيت الرابع ؟ -)جـ( 
 

  (5 ) 

 نـــحــظك موهور وعر ك صي   و          إذا رمت أن تحيا سـليماً من األذى 
 ـنـــــعورات و للناس ألس  هالك        رئ ـــلسـانك التذار به عــور  ام

 ول : يا عين للناس أعين هصنما        اً ـــوعينك إن أبدت إليــــك معايب
 نـــوهارق ولان بالتي هي أحســ      وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى 

 تمتلئ األبيات بنصائح غالية . وضحها . -)أ( 
 . أسلوباً إنشائياً  - استعارة مكنية  -لونا بيانيا   -محسناً بديعياً  -استخرج من األبيات :  -)ب( 

 ية فى األبيات ؟ وضح .) ج ( هل تحققت الوحدة العضو 
 (6 ) 

 ا ـــــــبحلو حديا عن ح ـوق وآم          رب الورىــأال أيما الشادي الذي أط
 ال ـــــــــــغزير  أنمـار وريفة أظــ         ةــــــولا  لنا : هي عالم الغد جـــن

 اليــل د ملت األسماع ليثارك الب        اـسمعنا خدعنا   وانتبمنا هحسـبن
 ا ــــافى الشرق زاداُ من وعود وآم         زدــــــــــوياأيما الغرب المواعــدال ت

 ما الفكرة في األبيات ؟ وما عالقتها بالحاضر العربي ؟ -)أ(  
 تعددت مصادر الموسيقى في األبيات . وضح . -)ب( 
 استخرج صورة بيانية ، ومحسناً بديعياً . -)جـ( 

  (7 ) 

 ا  ـــو الصبا الغض ممرها و اإلب            اً تجل تــطين ياعروســــــــيا هلس
 ـــا ـــــــــو يلبي ندا ك األوهيـ            جــــــــيفتديك األبطا  من ا  ه

 ا ـــواباراً .. وتســتميت النس            اراً ـــا  صغــــــيتفانى هيك الرج

                                     ادقة لشعوره وإحساسه,وضح ذلك.جاءت ألفاظ الشاعر وصوره ترجمة ص -)أ(  
 ما نوع األسلوب في صدر البيت األول؟ وما غرضه البالغي؟  -)ب( 

 وما الذي توحي به؟ ما نوع الصورة في العبارة؟ )و يلبي نداءك األوفياء( -)جـ(  
 وسر جماله.,  ذكر نوعهاو  , في البيت الثالث محسن بديعي عينه -)د(  

 (8 ) 

 وبــهتالمست هي راحـتيك جن          مـيا مصر يا أم الجمي   ممتم
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 روبــه  يستطاع من الدما  ه             مــوجرت دما  الحب تربط بينم
 وبـوالحب ام سعدت عليه شع         هــــــيا مصر أنت الحب أنت معين

                                    ل شعوره و وجدانه . وضح ذلك.استطاع الشاعر أن يعبر عن أفكاره من خال -)أ(  
 ؟ ما الغرض من النداء في البيت األول ؟ و لما كرره في البيت الرابع -)ب( 
                                       ما نوع )كم( في البيت الثالث؟ و عالم يدل التعبير بها في هذا البيت؟ -)جـ( 

 . ذكر الغرض البالغي لهاو حدد أداته , و  ،ت من األبيات أسلوب استفهام ها -(  د )
  (9 ) 

 قال الشاعر نزار قباني :

 يا طفلة جميلة محرولة األصاب          رائ ـــــــــــــــــيا لدس يا منار  الشـ
  ـو ــــــيا واحة ظليلة مر بما الرس         و ـــــــحزينة عيناك يا مدينة البت

 ـــوام ـــــــــــــــــحزينة مآذن الجـــ       وارعـــــــــــــــــــحزينة حـــجار  الش

 )أ( ما العاطفة المسيطرة على الشاعر في األبيات السابقة؟ 
 )ب( عين في األبيات السابقة صورة خيالية، وبين نوعها؟ 
 ؟ )جـ( ما قيمة تكرار كلمة حزينة ، و وصف الواحة بالظليلة 

 ) د ( تحققت الوحدة العضوية فى األبيات . وضح ذلك .
  (10 ) 

 يقول فاروق جويدة على لسان فلسطيني ضاق بأمته العربية المتخاذلة : 

 وات ـــما عاد يجدي النصح هي األم        ــاتيــــــلن تسمعوا صوتي وال صرخ
 ـــزات ـــــــــــغـأم أمة راعت ل مر        زـاجــمن أنتظر هي الحرب .. سيف ع
 اتيـــــــأم أمة سارت على مأســـ          الكــــمن أنتظر هي األســر .. لي  ح

 ) أ ( وضح كيف امتزج الفكر بوجدان الشاعر ؟
 ) ب ( فى األبيات صورة كلية . وضحها وبين رأيك فيها .
 ) ج ( ما مصدر الموسيقى فى األبيات ؟ وضح مع التمثيل .

 أسلوبا إنشائيا . وبين قيمة كل منها . –بديعيا  –رج لونا بيانيا ) د ( استخ
 (11 ) 

 :  لا  الشاعر يرثي ابنه

 أجمُع كلَّ ثيابَِك وحدي و  " أواِجهُ موتك وحدي 
 رسمك فوق جواز السفر وألثُم قمصانََك العاطراِت و

 وأصرخ ُمثل المجانين وحدي فكيف أقاوم سيف الزمان؟ 
 سيفي انكسر" .. و

 امتزج فكر الشاعر بوجدانه في األبيات . وضح . -)أ( 
 ما الذي توحيه تكرار كلمة)وحدي( ، وعبارة )سيفي انكسر( ؟  -)ب(  
 استخرج من األبيات :  -)جـ(  
 أسلوباً إنشائياً ، وبين غرضه . - 2      صورة بيانية ، ووضح سر جمالها . - 1
 
 
 
 

 (12 ) 
 ا ــأن يرد النفس عن حب سواه         اــــــإنما مصر   و لد شـــا  هواه

 ا ؟ــــــأي سحــر اامن طي ثراه        ال تسلني السر و اسـأ  من يراها 
 ر ؟ـــــــأ ــيا  داهق أم ذوب تب         سحر هي مياه الني  يسـري ؟   أي

 ريــــــرشـــفة منه أهديما بعم      أم رحيق من جانب الخلد يجري ؟
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 ز عاطفة الشاعر من خالل ألفاظه ، وتطل من ثنايا أفكاره . وضح ذلك .تبر - (أ)
" وقد شاء هواها أن يرد النفس عن حب سواها " وضح الصورة في هذا التعبير مبينا أثرها في  - (ب)

 المعنى .
 تكرر االستفهام في األبيات السابقة . فبَم يوحي هذا التكرار ؟  -)جـ( 

  (13 ) 
 ــرانــــــوا  جار له األعدا  جي          اــمغاربممشارق األرض تشاو من 

 ـانـــــــــــــإخا  وال عدٌ  و إحسـ        هينظـمـه وال   تناثر الود ال ُحــب  
 انــــو ا   حي  إلى األحيا  جوعـ           ـــــغــها  حي  بجم  الما  منشــ

 انـالبغي والطاغوت سلطملياما          بر ـــمات السالم وصار الاون م ـ
 وضح العاطفة المسيطرة على الشاعرة ، بين أثرها في انتقاء األلفاظ الموحية . -)أ( 
 " تناثر الوّد " : صورة خيالية ، اذكر نوعها ، وبين ما توحي به . -)ب( 
 تقول .أتوافق الشاعرة فيما ذهبت إليه في قولها : " كل جار له األعداء جيران " ؟ علل لما  -)جـ( 

 استخرج من األبيات : محسناً بديعياً وبين غرضه . -)د(  
 (14 ) 

 امــو حبك هي صميم ال لب ن          ي ـأعماق للـب  أحبك مصر من
 امــإذا ظمر الاـرام على اللئ         اً ــســيجمعني بك التاريخ يوم

 يــــأمام أصد الوجـه و الدنيا           ياً ـــألجلك رحت بالدنيا شـــ
 امـــالحس  أشد على العدو من         يراعاً   -غير هياب   -وهبتك 

  مزج الشاعر فكره بعاطفته فأبدع وأجاد، وضح ذلك. -(  أ )
 ما عالقة الشطر الثاني بالشطر األول في البيت األول ؟  -) ب (
 كيف مّجد الشاعر القلم وجعل له مكانة عظيمة ؟  -)جـ( 

 صورة بيانية ، وبين سر جمالها محسناً بديعياً ، وبين قيمته . من األبيات : ج استخر  -)د(  
 (15 ) 

 لا  السالم : يئست من           ظلم تفشى هي الوجـــــــود
 وسئمت من مسعــــاي هي          ت ريباــــم بي اً وســـود
 آسف على بيض الوجوه           للوبمــــم ســـود الوعــــود

 تسـود  شـــا لرب الاــون أن          ير ـــــــى بتفرلةحا

 األبيات ترابط فكري . وضحه .) أ ( فى 
 ما قيمة وصف )الظلم( بأنه )تفّشى( في الوجود ؟ -)ب( 
 ما نصيب الوحدة العضوية في األبيات ؟  -)جـ( 

 ديعياً ، وبين قيمته .محسناً ب - : صورة بيانية وبين سر جمالها .من األبيات استخرج   -(  د )
 

  (16 ) 

 أنت يا مصر بسمة هي هم الحسن       ودم  الحنان هوق الخدود
رد لظــــــــما        ال لوب عـــــــــــذب الورود  أنت ِِّ  لالجئـين أم  و وِّ

 لد حملت السـراج للناس و الاون      غريق هي ظلمة وخمــــود

 . وضح ذلك .أفكاره في هذه األبيات  تجلت عاطفة الشاعر من خالل -(  أ )
) أنت لالجئين أم  ( أم ) أنت لالجئين  قصده الشاعر فيما يلي ؟ ولماذا ؟أيهما أدق داللة على ما ي -)ب( 

 حصن (
 .  )جـ( بين نوع الصورة وقيمتها الفنية في كلمة : ) السراج (

  (17 ) 

 ـــــراتمن الحسـأبثك ما تدري         فقل لرسول هللا يا خير مرسـل
 اتكأصحاب كهـف في عميق سب         شعوبك في شرق البالد وغربها
 ـماتفما بالهم في حالك الظلـــــ        ــةبإيمانهم نوران : ذكر وسنـ

 ما العاطفة التي تكشف عنها األبيات ؟ -)أ( 
 . هل ترى قيمة لقول شوقي : " ذكر وسنة " بعد قوله : " نوران " ؟ وضح -)ب( 
 استخرج من أبيات شوقي محسناً بديعياً ، وصورة بالغية . وبين نوعهما . -)جـ( 

  (18 ) 
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 قال الشاعر الفلسطيني توفيق زياد :

 دارـــــهنا على صدورام بالــون االج
 وهي حلولام ا طعة الزجاج االصب ار

 راــــــــإنا هنا بالـــون هلتشربوا البح
 راــــــــــــــإذا عطشنـــــا نعصر الصخ

  ـــــونأا  التــراب إن جعنا وال نرح 
 وبالدم الزااي النبخ  ال نبخ  ال نبخ  

 ما العاطفة المسيطرة على الشاعر في األبيات ؟ وما أثرها في األلفاظ ؟ -(  أ ) 
 صورة بيانية وبين سر جمالها . - 1: من األبيات استخرج   -)ب( 

 أسلوباً إنشائياً ، وبين نوعه وغرضه . - 3      . محسناً بديعياً ، وبين قيمته -2
 ( ؟ال نبخل ال نبخل ال نبخل)  ماذا أفاد تكرار -)جـ(  
 لَم آثر الشاعر استخدام األسلوب الخبري ؟ -)د(  

 (19 ) 

ةً خاَط الَارى أَجـفانَمـ  ـالمُ ــــــا          ُهب ي هَ َد أَوَدت بِّكِّ األَحــيا أُمَّ
َم رالِّ ُهب ي هَما يَ   ٌد         َوالَمرُ  يُظلَُم غاهِّالً َويُ ـــــــــامُ ــحمي الَمحارِّ

مى ُمستَي ِّظوَن لِّيــــامُ         ــداُهب ي هَما يُغني ُرلاُدكِّ َوالعِّ   َحوَ  الحِّ
ـ اــــــــــَعَجـباً لَِّمذا الن ي  َايَف نَعَ ُـّ نهُ البِّرُّ َواإلِّ  ـرامُ ـهُ        َويَدوُم مِّ

 ما العاطفة التي تكشف عنها األبيات ؟ - )أ( 
 محسناً بديعياً ، وبين قيمته . -2  صورة بيانية وبين سر جمالها . - 1:  من األبيات  استخرج  -)ب( 

 أسلوباً إنشائياً ، وبين نوعه وغرضه . - 3
 (20 ) 

 بِ ـــــــــــيغنيك محموده عن النســـ     ا    ــــــكن ابن من شئت واكتسب أدب
 بـال لـســـــــــــــــــــــاٍن لـه وال أدب       ـــه   فليس يغـني الحسـيب نسبتــ

 أبلى ـان ـــــــالفتى من يقول كــــــــ      إن الفتى من يقـول ها أنا ذا ليس  

 و ما أثرها على األلفاظ ؟ ما العاطفة التي تكشف عنها األبيات ؟ -(  أ ) 
 محسناً بديعياً ، وبين قيمته . -2   صورة بيانية وبين سر جمالها . - 1: ألبيات من ااستخرج   -(  ب )

 ) ج ( إالم تدعو األبيات ؟ و ما الوسائل التعبيرية فيها ؟ أجب بشىء من التفصيل . 
 (21 ) 

 قالت الشاعرة في حب الوطن :

 رار ـــنصر يعانق هـامة األح          ـوار ـــسجــ  لديـك مالحم الث
 ـمار ــدعنا نطاو  هامة األل        عج   طلوع الفجر هوق ربوعنا 

 وارـــتأبى الموان لشعبنا المغ       ـدارنا ـــآمالـنا  أحالمـنا   ألـ

 يتجلى الفخر والشموخ في فكر الشاعرة وعاطفتها . بين ذلك . -)أ( 
 رار ؟تكررت كلمة " هامة " في األبيات ، فما الغرض من هذا التك -)ب( 
 في البيت األخير موسيقى داخلية . وضحها . -)جـ( 

 كناية(  -استعارة تمثيلية  -استعارة تصريحية  -)الفجر ( صورة خيالية نوعها : ) استعارة مكنية  -(  د  ) 
) نصر يعانق هامة األحرار ( ، ) نصر يطاول هامة األحرار ( أي التعبيرين أقدر على حمل المعنى  -)هـ(

 ؟ علل لرأيك .الجميل 
 ( 22 ) 

 ومناراً للشرق يمدي ال ــيـــــــــــا         عشت يا مصـر راية شـمـــــــــــــــا  
 ــــــا م دســــــاً وسمــــــــــــوتراباً          ـــــاً ــو رعــاك اإلله نيالً و شعبــــــ

 ودا ــــــــرلاً وافاك ال غائن السو ز         و ولاك األعدا  حــــــــــــــــــــمراً 
 ــــــــا ـــــو راض المنى وأدنى الرجــــ           أس ـــــــوحمى للبك الابير من الي

 ما الفكرة األساسية التي تدور حولها األبيات ؟ -(  أ )
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 للعاطفة أثرها في اختيار الكلمات . وضح ذلك . -)ب( 
 في هذه األبيات .كيف تحققت الوحدة العضوية  -)جـ( 

 ماذا أفاد وصف الراية بأنها )شماء( ؟ وما قيمة عطف كلمة )زرقاً( على )حمراً( ؟ -)د(  
أسلوباً إنشائياً وبين  - 2     -     صورة بيانية ، ووضح سر جمالها - 1استخرج من األبيات :  -)هـ( 

 غرضه
  . محسناً بديعياً ، وبين قيمته الفنية - 3
 
 
 
 

 (23 ) 
 لرأ ال صيد  التالية ثم أجب عما بعدها :ا
 

 ال به الوطرْ ــــــــــــــــبنقوده حتى ين                 الً ــــــــــأغرى امرٌؤ يوماً ُغالماً جاه
 واهر والدررْ ــــــــــولك الدراهُم والج                  ى ــــــــقال: ائتني بفؤاِد أمك يا فت
 اد على األثرْ ـــــــــوالقلُب أخرجهُ وع                 ا ــــــصدره فمضى وأغرز خنجراً في

 لُب الُمعَفَُّر إذا عثرْ ــــــــــــفتدحرج الق                 وى ــــــه هــــــــلكنه من فرِط ُسرعت
 ن ضرْر؟ولدي، حبيبي، هل أصابك م                ٌر: ــــــو ُمعفـــــاداه قلُب األِم وهـــــن

 اء على الوليد قد انهمرْ ــَغَضُب السم                  هِ ــــــّ وَت ُرْغَم ُحنُوِ ـــــــفكأن هذا الص
 اريخِ البشرْ ــــــــــــــــأحٌد سواهُ ُمْنذُ ت                 ا ـــــــــــــورأى فظيع جنايٍة لم يأته

 اهُ من سيِل الِعبرْ ـــــــــــفاضْت به عين                  ا ــــــلهُ بمــــــوارتد نحو القلِب يغس
 فرْ ـــــــــــتغفْر، فإن جريمتي ال تُغت                 ا قلُب انتقم مني وال ـــــــــويقول: ي

 رةً لمن اعتبرْ ــــــــاً سيبقى عبــــــطعن                 درهُ ــــــــــــواستلَّ خنجرهُ ليطعَن ص
 ؤادي مرتين ِ على األثرـــــــــــتذبح ف                 داً وال ــــــاداه قلُب األِمّ: ُكفَّ يـــــــن

 هذه القصيدة تشبه القصة من هم شخصياتها ؟ و ما  العاطفة المسيطرة على كل شخصية ؟أ ( 
 ب ( تباينت العواطف فهل تجد ذلك مؤثرا على الوحدة العضوية ؟ وضح ما تقول .

 ( انسب األبيات إلى قائلها .ج 
أسلوباً إنشائياً وبين  - 2     -     صورة بيانية ، ووضح سر جمالها - 1  استخرج من األبيات :  -( د 

 غرضه
  . محسناً بديعياً ، وبين قيمته الفنية - 3                                                               

  (24 ) 
 رــــــــعز على منك وأكثولدى وهل شئ أ

 ذكرــــــــوالكون أنت وما سواك زيادة ال ت
 يصفو الزمان إذا ابتسمت بناظرى ويثمر

 . ل بناء مكانة عند آبائهم . عبر عن ذلك كما فهمت من األبياتأ ( 
  ما الغرض البالغى من اإلنشاء فى البيت األول ؟ب ( 
 . الثالث ووضحهما وسر جمالهما عين لونين بيانيين فى البيت الثانى وج ( 

 د ( جاءت األلفاظ مرآة صادقة للعاطفة . و ضح
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 غربة وحنين ... ألحمد شولى

 النص

بَــــا وأَيَّاَم أُْنســــِ           اختالُف النَّهـــاِر واللَّْيِل يُْنـِســــي  - 1  ياِْذُكَرا لي الّصِ
راٍت َوَمـــــّسِ           َوِصفـــــا ِلي ُمالَوةً ِمْن َشـبــــــاٍب  – 2 َرْت ِمْن تََصـــــــوُّ  ُصّوِ

ْت  - 3 بَـــــا اللَّعُوِب وَمـرَّ  ِسنـــَةً ُحـــْلَوةً ولَـذَّةَ خـــــــــــْلِس             َعَصفَْت كالصَّ
 

ــي ؟        َعْنهـاوَســــال ِمْصَر َهْل َسـال القَْلبُ  -4 مــــاُن الُمَؤّسِ  أَْو أََسا ُجْرَحهُ الزَّ
ِت اللَّيــــــالي َعلَْيـــــــه -5 ـي          ُكلََّما مــــرَّ  َرقَّ َوالعَْهُد في اللَّيــــالي تُقَـّسِ
َل اللَّْيِل أَْو عَ         ُمْســـتَطـــــاٌر إذا البََواِخـــــُر َرنَّْت  -6  َوْت بَعــــَْد َجـــْرِس أوَّ
لوعِ للسُّــْفِن فَْطــٌن  -7  ُكلََّمــا ثُْرَن شـــاَعــــُهنَّ بنَْقــــِس           َراِهـــٌب في الضُّ

 

 َمالَهُ ُمولَـــــعًا بَمْنـــعٍ وَحـــْبِس ؟         يا ْبنَةَ اليَّمِ ما أبـــــوِك بَِخـــــيلٌ  - 8
 حالٌل للطَّــــْيِر ِمْن ُكــــّلِ ِجـْنِس ؟        باَلبِِلـــــِه الــــدَّْوحُ أَحــــَراٌم على  - 9
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 في خبيٍث ِمَن الَمــذاِهـــِب ِرجـــِْس           ُكـــــلُّ َداٍر أََحــــقُّ باألَْهـــــــِل إاِل – 10
 

 لدُّموعِ ِسيـِري وأَْرِســــيبِهما في ا         نَفَِسـي ِمْرَجٌل وقَْلبِي ِشـــــــــَراعٌ  – 11
 يََد الثَّْغـــِر بيَن )َرْمٍل ( و مكـــــسَ          َواْجعَِلي َوْجَهِك الفَنَاَر وَمْجـَراكِ  - 12

 

 نَاَزَعتْنِي إلَْيه في الُخــــْلِد نْفِسي          َوَطنِي لَْو ُشِغْلُت بالُخـْلِد َعنـــــــْه -13
 َظَمـــــأٌ للسَّــــواِد من َعْيِن َشْمِس          َســْلَسبِيــــــــــِل َوَهفا بالفؤاِد في  -14
 َشْخُصهُ ساعــــةً ولَْم يَْخُل ِحسي          َشِهَد هللا لَْم يَِغْب َعْن جفـــوني -15  

 لشاعر : ا -
أصول أربعة، عربية،  ينحدر من م ، و1869من أكتوبر سنة  16هو أمير الشعراء أحمد شوقي ولد بالقاهرة في 

لما  اآلداب ، و بُعث إلى فرنسا لدراسة الحقوق و درس في مدرسة الحقوق ، و وتركية، ويونانية، وجركسية .. و
 .القصر  عاد صار شاعر الخديو و

م لصلته بالخديو عباس حلمي  1915م نفي إلى إسبانيا سنة 1914ولما قامت الحرب العالمية األولى سنة  -
فاتصل  م ،  1920بعد الحرب عاد إلى مصر سنة  ي عزله اإلنجليز ؛ لتأييده تركيا ضدهم .. والثاني الذ
  م .1932سنة . توفى م 1927اإلسالم وبويع أميًرا للشعر سنة  صار لسان العروبة و بالشعب و

حياته آثاره األدبية : له ديوان شعر ضخم جمعت فيه أعماله يسمى )الشوقيات( هذا باإلضافة إلى مسر -
 الشعرية  .

 :  تمميد -
هو في منفهاه باألنهدلس معبهًرا عهن شهعوره بالغربهة  هذا النص وليد تجربة شعرية صادقة ، فقد قاله شوقي و

حهين شهعر بجفهوة ابهن المتوكهل لهه فتهرك بغهداد إلهى  ( السهينية) والحنين إلى مصر متأثًرا بقصيدة البحتهري 
 : المدائن ورأى آثار الفرس فيها . ومطلعها

ا يَُدنُِّس نْفِسى   وترفَّْعُت عن َجَدا )عطاء( كل ِجْبس  ُصْنُت نَْفِسى َعمَّ
و المعارضة : تقليد شاعر لشاعر آخهر فهى  فعارضه شوقي وحاكاه بهذه القصيدة على نفس الوزن والقافية .

 قصيدة على نفس الوزن و القافية .

 الفكرة األولى

 )  ذكريات و حنين  (

بَــــا وأَيَّاَم أُْنســــِي          هـــاِر واللَّْيِل يُْنـِســــي اختالُف النَّ  - 1  اِْذُكَرا لي الّصِ
راٍت َوَمـــــّسِ           َوِصفـــــا ِلي ُمالَوةً ِمْن َشـبــــــاٍب  – 2 َرْت ِمْن تََصـــــــوُّ  ُصّوِ

ْت  - 3 بَـــــا اللَّعُوِب وَمـرَّ  ِسنـــَةً ُحـــْلَوةً ولَـذَّةَ خـــــــــــْلِس             َعَصفَْت كالصَّ

 

 اللغويـات

ِضياُء ما بين طلوع الفجر إِلى  : النمار -                                         ثبات × تعاقب  : اختالف -
  غروب الشمس، ج أنُهر ، نُُهر 

با : -  باء    ) صبو ( و الجمع صبوات و أص الشيخوخة× عهد الصغر  الص ِّ
 يخاطب صاحبيه على طريقة الشعراء القدامى  اذارا : -
با : - نة : - أْصباٌء.  ج: َصبَواٌت والدبور  ×(  وريح رقيقة تأتي من الشرق )صب الصَّ نُعاس مادتها  سِّ

                                                    )وسن (
نة –                     وحشتي× سعادتي  أنسى : -                    ج سنات                            : سِّ
      فعل أمر من " وصف " صفا : -
َرْت: - ِّ َلت ُصو  : -                                ِصْيغَت و ُشّكِ رات                                        تخيالت تََصوُّ
          الرشيقة الحركة ج لعائب اللعوب : -
 جنون والمراد نشاط و مس : -     فترة ًمن الدهرو  بُرهة الِمالوةُ والُمالوةُ والَمالوةُ  حيناً و مالو ً : -

                                         اندفاع الشباب 
واختالساً  األخذ خفيةً  الخلس: -                     هدأت ×و المراد مرت مسرعة اشتدَّ ُهبوبُها  عصفت : -
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 × ً    عيانا

 الشـرح 

إن تعاقب األيام  ( يبدأ أمير الشعراء النص بحكمة صادقة مخاطباً صاحبيه على عادة القدماء فيقول لهما :1)
يُْنِسى اإلنسان األحداث الماضية و الذكريات الجميلة ، لذا أرجو منكما )صاحبيه( أن تعيدا علي مسامعي 

 . لتي عشتها في مصرذكريات الصبا وأيام السعادة ا 
فترة الشباب الرائعة التي مازالت بخياالتها و  صف هذه الفترة  ( و يطلب منهما أن يعيدا على مسامعه و2)

 صورها ماثلة أمام عينيه ال تريد أن تفارق خياله .
من  ( لقد مضت سريعة كأنها النسيم الرقيق العابر ، أو كأنها لحظة نوم قصيرة أو لذة خاطفة مختلسة3) 

 الزمن .

 األدبى و مواطن الجمالالتـذوق 

 ؛ ألنهه ]اختالف النهار والليل ينسى اذكرا لي الصبا وأيام أنسى[ : فهي ههذا المطلهع براعهة اسهتهالل -(  1) 
، والجهو النفسهي الحهزين لفهراق ههذا  الحنهين إلهى الهوطن  هو الغربة و ، و على الموضوع دل ت بدأ بحكمة 
 الوطن .

 و هي أجمل من ]انقضاء [ التي تدل على االنتهاء ..ظة دقيقة تدل على التعاقب باستمرار ]اختالف[:لف -
 . ]النهار ـ الليل ، ينسى ـ اذكرا[ :محسن بديعي/طباق يبرز المعنى و يوضحه بالتضاد   -
جنهاس نهاقص يعطهى جرسهاً و  يعطهى جرسهاً موسهيقياًًف فهي مطلهع القصهيدة .   ]ينسى ـ أنسى[ : تصهريع  -
 . سيقياًًف ويحرك الذهنمو
 . يوحي بأن النسيان عام و شامل  بحذف المفعول به ]ينسى[ : إيجاز -
 أمر غرضه االلتماس . ]اذكرا[ : أسلوب إنشائي /  -
 .ويؤكد المعنى أيام أنسى[ : إطناب عن طريق عطف الخاص على العام يثير الذهن  ]الصبا و -
 ي بكثرة األوقات السعيدة التي قضاها في الوطن .]أيام[ : جاءت جمعاً ؛ للتعظيم و لتوح -

أسلوب الشطر األول فيه خبري غرضه تقرير هذه الحكمة، أما الشطر الثهاني فههو إنشهائي  :البيت األول  - 
 هو تعليل لمعنى الشطر األول . يثير المشاعر ويشرك السامع مع الشاعر و

 . و التمني أمر غرضه االلتماس ]صفا[ : أسلوب إنشائي /  -( 2) 
دوره في إحياء بعض الكلمات ، و تنكيرها لتعظيم تلك  ؤكد سعة اطالع شوقي وت ]مالوة[ : لفظة تراثية  -

 الفترة )الشباب( .
الجنون،  نشاطها بالتخيالت و ]مالوة صورت من تصورات ومس[ : تشبيه لفترة الشباب في جمالها و -

ن نشاط ومرح ، واستخدام الماضي ]صورت[ ؛ ليفيد ، ويوحي بما في الشباب م وسر جماله التوضيح
 التحقق و الثبوت .

 استعارة مكنية شبه فترة الشباب بشىء مادى يصور .فيها تجسيم . ]مالوة صورت[ -
 ]صورت ـ تصورات[ : جناس ناقص يعطى جرساً موسيقياًًف ويحرك الذهن.-
و توحي سر جمالها التجسيم  ريح تعصففيها تصوير لفترة الشباب ب   استعارة مكنية]عصفت [ :  -(3)

 بالسرعة .
 . ]الصبا[ : من ألفاظ التراث المستعملة في مدرسة اإلحياء -
بَا اللَّعُوِب[ خيال مركب- ]عصفت كالصبا[ : تشبيه أليام الشباب التي مرت سريعة بالريح  ]َعَصفَْت كالصَّ

تصور الصبا فتاةً رشيقة ، وسر  تعارة مكنيةاسالرقيقة العابرة، وسر جماله التوضيح .]الصبا اللعوب[ : 
 . خفته جمالها التشخيص، و توحي بلطف النسيم و

]مرت ِسنةً حلوةً ولذة خلس[ : تشبيهان لفترة الشباب في قصرها وجمالها مرة بالنعاس الهادئ المريح، و -
 وسر الجمال التوضيح والتجسيم .مرة باللذة الخاطفة 

ً لذيذًا، و صور ِسنة   مكنيةاستعارة ]ِسنةً حلوةً[ : - سر جمالها  النوم بفاكهةً حلوةً أو شراباً حلواً، وطعاما
 .، وهذا خيال تركيبي أيضاً  التجسيم

ويجوز اعتبارها كناية عن مرور فترة الشباب حيث صور اللذة بكنز يختلس  استعارة مكنية ]لذة ِخلس[ : -
 دون أن يشعر بها .

لية متزاحمة و متتابعة ؛ لبيان مدى جمال ههذه الفتهرة مهن العمهر أال و ههي فتهرة البيت الثالث الصور الخيا -
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 أسلوبه خبري غرضه الوصف و تقرير اإلعجاب، وهو تفصيل لما قبله.و الشباب . 
 تأثر شولى بال دما  من خال  : -الحظ معى : 

 . ( اذكرا ، صفا ) خطابه لصاحبيه المتخيلين مجاراةً للسابقين في قوله  -1
بَــــههـا اسههتعمال بعههض األلفههاظ التراثيههة مثههل " -2 مههالوة " وهههذا يههدل علههى تههأثر شههعراء المدرسههة  – الصَّ

 .  الكالسيكية الجديدة باألدب القديم والبيئة القديمة
]الصبا اللعوب [ التي  توحي بالعنف و السرعة، و هذا ال يتناسب مع  هايرى البعض أن :المة ]عصفت [  -

 الرقة و األفضل منها ]مرت[. توحي بالهدوء و
 تتالءم مع عنفوان الشباب وجنونه و تقلباته الفجائية . و يرد على ذلك بأن هذه الكلمة  -
نةً حلو ً أجم   -  من نومة حلو  :سِّ

 ألنها تدل على أن اللحظات الجميلة )فترة الشباب( مهما طالت فهي قصيرة .
 
 
 

 الفكرة الثانية

 ()  حب خالد ال ينتهى 

ــي ؟       وَســــال ِمْصَر َهْل َسـال القَْلُب َعْنهـا -4 مــــاُن الُمَؤّسِ  أَْو أََسا ُجْرَحهُ الزَّ
ِت اللَّيــــــالي َعلَْيـــــــه -5 ـي          ُكلََّما مــــرَّ  َرقَّ َوالعَْهُد في اللَّيــــالي تُقَـّسِ
َل اللَّْيِل أَْو َعَوْت بَعــــَْد َجـــْرِس         َرنَّْت ُمْســـتَطـــــاٌر إذا البََواِخـــــُر  -6  أوَّ
لوعِ للسُّــْفِن فَْطــٌن  -7  ُكلََّمــا ثُْرَن شـــاَعــــُهنَّ بنَْقــــِس           َراِهـــٌب في الضُّ

 

 اللغويـات

   صبر ، مادتها )سلو( نسى و سال:  -                    اسأال ، مادتها )سأل( " والخطاب لصاحبيه سال : -
عالج و داوى ، اسم الفاعل أسا :  -         زماِن وأَْزِمنٍَة وأَْزُمنٍ أَ  ج  أاسٌم لقليل الوقت وكثيره : الزمان -

   منها " آٍس " 
     غربته المراد جرحه : -                       قسا × شوقه إلى وطنه  : الن والمراد زاد حنينه و رق -
ي: -                        والمعروف المعهود لعمد :ا - أى  مستطار : -                       المعالج الُمَؤس ِّ

     مفزوع  مذعور و -صدره كأنه سيطير من قلبه : 
المههراد و  أحههدثت صههوتا ورنينهها رنةةت : -          السههفن  البةةواخر : -   تههذهب الرحمههة واللههين  ت سةةى : -

 صفرت 
: أي كلما تحركت الما ثرن -    صوت الناقوس  ن س : -   العواء صوت الذئب  صاحت و ت :عو -

 السفن للرحيل
   استقبلهن × : ودعهن وشيعهن  شاعمن -          ج جروس خفىصوت  جرس : -
هْومعِة مقهيم  ج  راهب : - السهفن ج مهدرك لتحركهات  للسةفن هطةن : -    رهابنهةو رهبهان  الـُمتَعَبُِّد فهي الصَّ

 غافل× فُُطن وفُْطن 

 الشـرح

( يطلب شوقي من رفيقيه المتخيلين أن يسأال مصر سؤاالً غرضه النفي: هل نسيها قلبه العاشق لها ؟  4) 
 ؟ وهل يستطيع الزمان المعالج أن يداوي جراح قلبه التي سببها نفيه بعيداً عن مصر

ن في الغربة فإنها تجعل القلب قاسيًا و تنسيه أحبابه ، و من المعروف أنه كلما مرت الليالي على اإلنسا ( 5)
 . حباً وحنيناً لمصر إال أن تتابع األيام في الغربة يزيده شوقاً و

. ( و كلما سمع صوت البواخر عند دخولها الميناء أول الليل أو خروجها منه فإن قلبه يخفق و يضطرب 6)
 ى أرض الوطن . يكاد أن يطير من بين جنبيه يود أن يرحل معها إل

( و لقد تحول قلب الشاعر إلى قلب راهب في محرابه ، ولكنه مدرك لحركات السفن التي تفرغ لمراقبتها 7)
 ؛ فهي الوسيلة التي ستصل به إلى الوطن الغالي .

 األدبى و مواطن الجمالالتـذوق 
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شخيص، و توحي بقوة العالقة بينه و تصور مصر إنساناً يُْسأل ، وسر جمالها الت استعارة مكنية ]سال مصر[ :-(4)
 بين وطنه مصر .

 أسلوب إنشائي / أمر غرضه االلتماس و التمني. ]سال مصر[ :-
 أسلوب إنشائي / استفهام غرضه النفي و االستبعاد.  ]وه  سال ال لب عنما؟[ :-
 التشخيص تصور القلب إنساناً يسلو )ينسى( ، وسر جمالها  استعارة مكنية ]سال ال لب عنما[ :- 
 جناس تام يعطى جرساً موسيقياًًف ويحرك الذهن. محسن بديعي /   سال[ : ]سال ـ -
ً يداوي الجراح   استعارة مكنية ]أسا جرَحه الزماُن المؤسي[ :- ، وسر جمالها  تصور الزمان طبيبا

 التشخيص، و توحي بأثر الزمن في طمس الذكريات . 
سر  لتوحي بشدة معاناة الشاعر من الغربة المريرة .الم األشواق بالجرح ؛ ر آليتصو  استعارة تصريحية ]جرَحه[ :-

 الجمال : التجسيم .
 . محسن بديعي / طباق يبرز المعنى و يوضحه بالتضاد  ]جرحه ـ المؤسي[ :-
 . تقديم المفعول ]جرحه[ على الفاعل ]الزمان[ لالهتمام به ]أسا جرَحه الزماُن المؤسي[ :-
  فيها تشخيص، تصور الليالي بإنسان يمر  استعارة مكنية لليالي[ :]مرت عليه ا-(5)
الرحمة واللين وسر ، تصور الليالي أشخاًصا يدعونه إلى القسوة، وترك  استعارة مكنية ]الليالي ت سى[ :-

 جمالها التشخيص . 
اعه مهما طال البعد تكرار رقة قلبه بالحب للوطن وعدم انقطو االستمرار   شرطية تفيد التكرار  ]الما[ :-
 . 
 . محسن بديعي / طباق يبرز المعنى و يوضحه بالتضاد  ]رق ـ ت سى[ :-
ي[ :-  يثير الذهن و يؤكد المعنى. إطناب بالتذييل  ]العمد هي الليالي ت س ِّ

 خبري لتقرير حبه للوطن، والبيت كله يجرى مجرى الحكمة . أسلوبه  البيت الخامس 
سر جمالها التوضيح،  ، تصور القلب طائًرا مذعوًرا من صوت السفن ، و مكنيةاستعارة  ]مستطار[ :-( 6)

 المبتدأ إلثارة الذهن.  و توحي بشدة االضطراب . إيجاز بحذف
تصور البواخر ذئابا تعوي، وسر جمالها توضيح الفكرة برسم صورة لها، و   استعارة مكنية:  ]عوت[-

 ألنها ال تحمله معها إلى مصر. توحي بشدة الفزع والرعب من صفير البواخر؛
 إلظهار األسى والحسرة. للتقرير و البيت السادس أسلوبه خبري:

، وسر جمالها  تشبيه للقلب ـ في عزلته داخل الصدر ـ براهب في معبده ]راهب هي ال لوع[ :-( 7)
 التشخيص و توحي بانقطاع الشاعر عما حوله.

 .إلثارة الذهنقلبي راهب "  فالتقدير " إيجاز بحذف المبتدأ  ]راهب[ :-
تصور القلب إنسانا ذكياً يدرك ما حوله، وسر جمالها التشخيص ، و تقديم   استعارة مكنية]للسفن هطن[ :-

 . الجار والمجرور لالهتمام بالسفن، ومتابعة حركتها في القدوم والذهاب
ا التوضيح، و توحي بالجو تصور السفن في حركتها غباراً يثور وسر جماله  استعارة مكنية ]ثرن[ :-

و قد عاب النقاد عليه هذه الصورة ألن اللفظ يتعلق بالغبار و ليس السفن التى فى البحار .  النفسي الكئيب .
 و يمكن الرد على ذلك أنه يقصد الثورة الداخلية فى أعماق نفسه . 

 شخيص.فيها ت تصور القلب إنسانًا يودع السفن و  استعارة مكنية ]شاعمن بن س[ :-
 وفيها توضيح . ، حيث شبه دقات القلب بصوت الناقوساستعارة تصريحية  ]ن س[ :-

  . ةد أسلوبه خبري إلظهار التعلق بالوطن عن طريق االرتباط بالسفن التي هي أمله في العو البيت السابع 
 الحظ معى : 

صوت  فقد عبر بـ " رنت " عن  : هذا الترتيب المالئم بين " رنت " و" عوت " من جمال التعبير ودقته -1
األمل في أن تأخذه معها، ثم بالفعل " عوت " عند  البواخر القادمة وهى تدخل الميناء أول الليل، مما يبعث 

و العواء مخيف مفزع ؛ ألنه يبعث الوحشة ويقطع األمل في العودة إلى  البواخر من الميناء  رحيل  
 عر . الوطن، وهذا مالئم للحالة النفسية للشا

القلهب ، و  ههو  الصورة الخيالية في األبيات من الرابع إلى السابع [ : صورة ممتدة، فالمشهبه واحهد و ]  -2
ثم إنسان يهودع  إنسان مدرك  فهو إنسان يسلو و يرق و طائر مذعور ثم إنسان راهب ثم   المشبه به متعدد 

. 
 إذا البواخر : أداة شرط لليقين فهى أدق من إن . -3
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 الثانية الم الكلمة . –سال القلب ( األولى ألف االثنين  –لفرق بين األلف فى ) سال مصر ا -4

 الفكرة الثالثة

 ) حزن للبعد عن الوطن و مناجاة للسفينة  (

 َمالَهُ ُمولَـــــعًا بَمْنـــعٍ وَحـــْبِس ؟         يا ْبنَةَ اليَّمِ ما أبـــــوِك بَِخـــــيلٌ  - 8
 حالٌل للطَّــــْيِر ِمْن ُكــــّلِ ِجـْنِس ؟        اٌم على باَلبِِلـــــِه الــــدَّْوحُ أَحــــرَ  - 9
 في خبيٍث ِمَن الَمــذاِهـــِب ِرجـــِْس           ُكـــــلُّ َداٍر أََحــــقُّ باألَْهـــــــِل إاِل – 10

 ما في الدُّموعِ ِسيـِري وأَْرِســــيبهِ          نَفَِسـي ِمْرَجٌل وقَْلبِي ِشـــــــــَراعٌ  – 11
 يََد الثَّْغـــِر بيَن )َرْمٍل ( و مكـــــسَ          َواْجعَِلي َوْجَهِك الفَنَاَر وَمْجـَراكِ  - 12

 

 اللغويـات

ضد الكريم  : بخي  -                       أي البحر  أبوك: -      ج يموم   ابنة اليم السفينة البحر و اليم : -
             ج بخالء 

ً  مولعاً : -                                                                  عجباً له  ماله : -          مغرماً ، متعلقا
              مباح  حال  : -
:  شراع -         مراجل : قدر ج  مرج  -                               ج أرجاس النجس  القََذرُ  رجس : -

 قلع ج أشرعة، ُشُرع
يريد منعه)حرمانه( من السفر  المنع : أن تحول بين اإلنسان و ما يريده و الحبس : اإلمساك . من  وحبس : -

الشجر م دوحة ،  الدوح : -.                                                           لمصر وحبسه في إسبانيا
  طيب ج ُخبَثاء، وِخبَاٌث، وَخبَثَة × فاسد  خبيا :  -           و يريد الوطن  وهى الشجرة العظيمة

 -                                                                       يقصد مذاهب المستعمرين المذاهب : -
                           انطلقي " يخاطب السفينة " سيرى :

المنار " يريد  الفنار : -             من )رسو(أرسى : قفي و استقري  -   هك وقصدك: اتجاوجمك  - 
           منار اإلسكندرية " 

من أحياء  الرم  والماس: -  لمراد شاطئ اإلسكندرية و ا موضع الَمخافة من فُروج البُلدان يد الثغر : -
             اإلسكندرية.

  األَنف والفم، والجمع أَْنفاسخروج الريح من  جم  نفسى : -

 الشـرح 

يبخل علّى و  ( يخاطب شوقي السفينة مستدراً عطفها قائالً لها : إن أباك البحر مشهور عنه الكرم ، فَِلَم 8)
 ؟ يمنعني من العودة إلى الوطن  يبقيني حبيساً في أسبانيا و

رم األوطان على أبنائ9)  للغرباء من كل جنس  و تباح  ها المخلصين ( ثم يستنكر قسوة االستعمار الذي يّحِ
رم على بالبله التي  ليستمتعوا بخيراته ،  تماماً كما يباح الدوح و الشجر لكل أنواع الطيور الغريبة ، ويّحِ

  تعيش فيه . 
( ثم يصل بنا الشاعر إلى حكمة مفادها : " أن أهل الدار أحق بها " ، و كل وطن أحق بأبنائه ، وال 10)

ا الحق إال أصحاب اآلراء الفاسدة المستعمرون الذين استحلوا ديار وخيرات أوطان المستضعفين ينكر هذ
 وقاموا بنفي من يعارضهم من أهلها .

( يستعطف الشاعر السفينة )رمز العودة( أن تحمله إلى مصر، ويتعهد لها بأن يقدم لها كل 12( ، )11) 
ً وقود شراعها، ودموعه الغزيرة  ها، وقلبه الخافق بحب الوطن متطلبات الرحلة؛ فأنفاسه الملتهبة شوقا

 بحر تسير فيه و حين تبحرين فولّي وجهك شطر )تجاه( اإلسكندرية ، و أرسي بين الرمل و الملتاعة 
 المكس؛ حيث كنت أعيش سعيًدا في وطني .

طة بذكرياته الثغر(  ألن هذه األماكن مرتب –مكس  –رمل  –حرص الشاعر علي ذكر )الفنار  الحظ :  
 . فى وطنه الحبيب حيث كان يقضى شهور الصيف هناك تنزها على هذا الشاطئ

 األدبى و مواطن الجمالالتـذوق 

 استعارة مكنية نداء غرضه : التمنى و االستعطاف ، في النداء  أسلوب إنشائي /  ]يا بنة اليم[ :-( 8)
 تشخيص .حيث شبه السفينة بإنسان يُنَادى عليه ، وسر جمالها ال 
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 كناية عن موصوف وهى السفينة، وسر جمالها اإلتيان بالمعنى مصحوباً بالدليل.  ]ابنة اليم[ :-
بإنسان كريم ؛ ليستدر عطفه و يسمح له بالسفر و العودة إلى  حيث شبه البحر   استعارة مكنية ]ما أبوك بخي  [ :-

 .فيها تشخيص الوطن 
   .  البحر كناية عن موصوف و هو  ]أبوك[ :-
 .استفهام غرضه : التعجب أسلوب إنشائي /  ]ماله مولعاً بمن  وحبس؟[ :-
 .للتهويل نكرتان  ]من  ـ وحبس[ :-

، وهم مخطئون في ذلك ألن عطف حبس ألنها بمعنى ) منع ( مجلوبة للقافية( حبس ) يرى بعض النقاد أن 
في اإلقامة   فالشاعر ممنوع من حقه التنويع، فالمنع هو الحرمان من الحق، على منع أفاد التوكيد و

بالوطن، ومحبوس في مكان بعيد حبسا معنوياً، ال يستطيع الخروج منه إال بإذن المستعمر كما أن الحبس 
 نتيجة للمنع.

 استفهام لالستنكار . أسلوب إنشائي /  ]أحرام؟[ :-( 9) 
 . د محسن بديعي / طباق يبرز المعنى و يوضحه بالتضا ]حرام ـ وحال [ :-
وفيها حيث شبه المصريين بالبالبل ، و حذف المشبه و صرح بالمشبه به  ، استعارة تصريحية ]بالبله[:-

 توضيح .
و فيها حيث شبه الوطن بالدوح ، و حذف المشبه و صرح بالمشبه به  ، استعارة تصريحية ]الدوح[:-

 توضيح .
و فيها  ، و حذف المشبه و صرح بالمشبه بهحيث شبه المستعمرين  بالطير  استعارة تصريحية ]الطير[ :-

 . توضيح
، فقد شبه الصورة المؤلمهة لوطنهه،  اضمني اأو تشبيه كله استعارة تمثيلية  و يجوز أن يكون البيت التاسع  -

وقد حرم أحراره من اإلقامة فيه، وأبهيح ل جانهب المسهتعمرين بصهورة الهدوح تطهرد طيهوره ويبهاح للطيهور 
 بالمرارة التي يحسها الشاعر واستنكار السياسة االستعمارية الغاشمة. الغريبة، وهى توحي

 الحكمة . المثل و كله يجرى مجرى البيت التاسع  -
تصور مذاهب االستعمار مادةً قبيحةً نجسةً، وسر   استعارة مكنية ]خبيا من المذاهب رجس[ :-(10)

 جمالها التجسيم .
 تعريف للشمول .ال]األهل[ :  - للتحقير . جس[ : نكرتان ]خبيث ـ ور-  نكرة للعموم .  ]دار[ : -
 ذكر ]رجس[ بعد ]خبيث[ لتأكيد وحشية االستعمار . خبيا[ :  -]رجس-

 البيت العاشر أسلوبه خبري غرضه ذم االستعمار وهو يجرى مجرى الحكمة .
قة الدافعة، وسر جماله يمد السفينة بالطا تشبيه لنفسه الحار بالمرجل الذي يغلى و ]نفسي مرج [ :-( 11)

 .يوحي بشدة الشوق للوطن ، وو التجسيم التوضيح
 تشبيه لقلبه بشراع السفينة الذي تحركه الريح، فيدفع ]للبي شراع[ :-
 . السفينة. وسر جماله التوضيح 
 محسن بديعي / حسن تقسيم يعطي جرساً موسيقياً تطرب له األذن .  ]نفسي مرج  للبي شراع[ :-
تصور دموعه الغزيرة بحًرا تسير فيه السفن، وسر جمالها   استعارة مكنية الدموع سيرى[ :]بمما هي -

 . التوضيح، و توحي بشدة حنينه إلى الوطن ، و تقديم الجار والمجرور قصر للتخصيص 
 الخيال في الصور السابقة خيال مبتكر يدل على براعة شوقي . -

ي عشهر فيهه تنهاقض فهي أن الشهاعر جعهل السهفينة بخاريهة مهرةً يرى بعض النقاد أن الخيال في البيهت الحهاد
يمكن الرد على ذلك التناقض بأنه ال مانع أن يكون للسهفينة البخاريهة شهراع أيضها  وشراعيةً مرة أخرى ، و

 يستخدم حين يتعطل محرك السفينة، كما أن هذا أسلوب أدبي للتعبير العاطفي ال لعرض الحقائق العلمية .

 والشمول .ويفيد العموم  محسن بديعي / طباق يبرز المعنى و يوضحه بالتضاد  سى[ :]سيرى ـ وأر-
 أسلوب إنشائي / أمر للتمني . ]سيرى ـ أرسى[ :-
 أسلوب إنشائي / أمر للتمني . ]اجعلي[ :-( 12) 
 . ، تصور السفينة إنساناً يخاطب وله وجه وسر جمالها التشخيص استعارة مكنية ]اجعلي وجمك[ :-
و تهوحي بالترحيهب، .  ، تصهور الثغهر إنسهاناً لهه يهد، وسهر جمالهها التشهخيص اسهتعارة مكنيهة يد الثغةر[ :]-

 وحسن االستقبال.
يمكنهههه اسهههتعمالها بهههدون أن يتهههأثر الهههوزن،  كلمة محرفهة عهن " المنهار " وكهان  ]الفنار[ : -
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 وتعبيراً عن حبه لها . المكس " للتلذذ بذكرها  الرمل ـ و ولكنه حرص على استعمال " الفنار ـ و

 الفكرة الرابعة

 "  ال يمكن نسيان الوطن  "

 نَاَزَعتْنِي إلَْيه في الُخــــْلِد نْفِسي          َوَطنِي لَْو ُشِغْلُت بالُخـْلِد َعنـــــــْه -13
 َشْمِس  َظَمـــــأٌ للسَّــــواِد من َعْينِ          َوَهفا بالفؤاِد في َســْلَسبِيــــــــــِل  -14
 هُ ساعــــةً ولَْم يَْخُل ِحسيــَشْخصُ           َشِهَد هللا لَْم يَِغْب َعْن جفـــوني -15  

 

 اللغويـات

ْلُت  - دوام البقهاء فهي  الُخْلةد: -                                                                       تلهيهت  : ُشغِّ
  . سماِء الجنةدار ال يخرج منها. اسم من أَ 

 ) هفو (            حركه وذهب به و مال  هفا بالفؤاد : -نهتنى       × اشتاقت إليه  غالبتنى والمراد : ىنازعتن -
فهي  مهاء : )عهينالسلسةبي   -  ارتهواء× عطهش والمهراد شهوق  ظمأ : -            أفئدة القلب ج  الفؤاد : -

 الجنة(ج سالسب و سالسـيب 
 أسودة   ج القرى المحيطة بالمدينة والمراد هنا ضواحي عين شمس السواد :  :عين شمس  منالسواد  -
ذاتهه "  شخصةه : -                      المراد عيهوني  جفوني : -                           علم  : شمد هللا -

       يقصد الوطن "
حسةةةي :  -                             لهههم يفهههرغ  خةةة  :لةةةم ي -                              لحظهههةً  سةةةاعةً : -

 إدراكي . 
                .        النفس، وجمعه أَخالد القلب و : البال وبضم الخاءالَخلَد،  الحظ :

 الشـرح

حتى و لو كان الخلود في الجنة  ( إن حبي لوطني الغالي كبير ال يشغلني عنه شاغل مهما كان عظيماً 13)
.  
لذلك فإن قلبي مشتاق ألن يروي ظمأه الشديد إلى مصر و ضواحيها الجميلة برؤية أهلها و لقاء  ( 14) 

 األهل في منطقة عين شمس التي عشت فيها فترة من الزمن .
أن حبه لم يفارق روحي رغم بعدي عنه  ( و يعلم هللا أن صورة وطني لم تغب عن عيوني لحظة و15)

 على الدوام . فصورته أمام عينّي و في قلبي

فالبيت الثاني يكمل معنى البيت األول والبيت الثالث دليل يؤكد شدة شوقه إلى مصر  الحظ ترابط األبيات -
 .  فهو يشهد أن صورتها لم تغب عنه لحظة

 

 األدبى و مواطن الجمالالتـذوق 

 البيت الثالث عشر كله كناية عن شدة حبه لوطنه.  -( 13)
 الشرط و يفيد استحالة انشغاله بغير الوطن . امتناع الجواب المتناع  حرف شرط يفيد  ]لو [ :-
 . وضحه بالتضاد تبرز المعنى و ت مقابلة ]شغلت عنه ـ ونازعتني إليه نفسي[ :-
 اإلضافة تدل على شدة التعلق بالوطن .]وطني [ :-
لوطنه وتعلقه الشديد اعر الش حبكناية عن الجنة ، و تكررت مرتين في البيت ؛ لبيان ضخامة  ]الخلد[ :-

 به .
 مبالغة شديدة . وإن كان فيه لتقرير حبه لوطنه ، أسلوب البيت الثالث عشر خبري-

يرى بعض النقاد بأن معنى البيت األول فاسد ؛ ألنه حين يكون اإلنسان في جنة الخلد تكون الدنيا قد انتهت 
 ين الذي يجعل جنة الخلد أفضل مكان.، فال يكون هناك وطن يشتاق إليه ، أو ألن ذلك مخالف للد

ويمكن الرد على ذلك النقد بأنها مبالغة مقبولة ألنها في حب الوطن الذي يشبه كثيًرا بالجنة و المبالغة  - 
 الشرط . نابعة من خيال شاعر ، وقد خففها الشاعر باستعمال )لو( التي هي حرف امتناع الجواب المتناع 

 تشخيص .فيها  تصور الفؤاد شخصاً يتحرك ويذهب، و  استعارة مكنية ]هفا بالفؤاد ظمأ[ :-( 14)
، فقد شبه الشوق إلى الوطن بالظمأ وحذف المشبه، وصرح بالمشهبه بهه، وسهر  استعارة تصريحية ]ظمأ[ :-
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 جمالها التوضيح، و توحي بشدة الشوق .
اعد علهى ذلهك الفههم كلمهة عهين محسن بديعي / تورية فالمعنى القريهب للسهواد حدقهة العهين، يسه ]السواد[ :-
غامضة، وذلهك  والمعنى البعيد المراد ]الضواحي[ حول عين شمس، وهى تورية متكلفة  )غير مقصود( ،  

 يقلل من جمالها.
و سر الجمال : اإليجاز والدقة فى اختيهار العالقهة مجاز مرسل عن أهلها عالقته المحلية .  ]عين شمس[ :-
. 
 . ديعي / طباق يبرز المعنى و يوضحه بالتضاد محسن ب ]سلسبي  ـ ظمأ[ :-
 البيت الخامس عشر كله كناية عن شدة حبه لوطنه.  -( 15) 
 تعبير يوحي بصدقه و إخالصه في حب الوطن .  ]شمد هللا[ :-
مجاز مرسل عن " عيوني " عالقته الجزئية، فقد أطلق الجزء وأراد الكل، وسر جماله اإليجاز والدقة  ]جفوني[ :- 
 ي اختيار العالقة .ف
 . ، وسر جمالها التشخيصاتصور الوطن إنسانًا له ذات وشخص  استعارة مكنية ]شخصه[ :-
 . للتقليل، فالمقصود بها أقل جزء من الوقت نكرة  ]ساعة[ :-
 . وأسلوب البيت خبري غرضه إظهار التعلق بالوطن -

لهذلك عبهر  شهديد الحهب لوطنهه وفهو  يد لوطنهوّظف األلفاظ في إظهار حبه الشد لعلك تالحظ أن الشاعر قد
بألفاظ مالئمة لتلك العاطفة مثل )وطني( فقد أضهافه ليهاء المهتكلم داللهة علهى ارتباطهه بهه و )الخلهد( والمهراد 
الجنة التي يحرص الجميع عليها لكنها ال تصهرفه عهن وطنهه بهل تشهد نفسهه إلهى الهوطن. وتضهحي بالجنهة و 

ه في اتجاهه إلى الوطن. و )شهد هللا( تعبير يدل علهى الصهدق وهللا شهاهد علهى )هفا بالفؤاد( يدل على حركت
ذلك، وتنكير )ساعة( للتقليل فهو ال ينسى وطنه لحظة. )ولم يخل حسي( تعبير يدل على شدة إحساسه بحهب 

 الوطن. وهذا يدل على قوة عاطفة الشاعر نحو الوطن. 

 التعليق

 : الحنين إلى الوطن . الغرض الشعرى -
 : غنائى . الفن الشعرى -
 : وطنى . اللون األدبى -
 : الكالسيكية . المدرسة الشعرية -
فيها معاناة وجدانية صادقة وهذا الصدق أخرجها من  تجربة ذاتية تحولت إلى عامة ؛ ألن  : نوع التجربة -

 .  لى االستعمارنطاق الفردية إلى أفق اإلنسانية الرحب الواسع، وجعلنا نشاركه حزنه وشوقه وسخطه ع
 

 من مالمح التجديد  من مالمح المحافظة على القديم
  التزام الوزن ووحدة القافية. -1
 التأثر بالخيال القديم.  -2
  معارضة الشعراء القدامى. -3
 مخاطبة الصاحبين . -4
الحرص على اللفظ العربي  -5

 األصيل.

الموضوع جديد فهو من الشعر الوطني  -1
 . 
عنوان للنص تدور حوله األفكار اختيار  -2
. 
 اتخاذ السفن رمزا للعودة إلى الوطن . -3
 صدق العاطفة . -4
 

 : مالمح شخصية شولي من خال  النص
واسع الثقافة عميق األفكار خبير   -)ب(                                     .  وطني صادق الوطنية  -) ا ( 

 .  بالمذاهب السياسية
 .  ر موهوب عبقري ينافس أعظم شعراء العرب في أزهى العصورشاع  -)جـ( 

 :  الخصائص الفنية ألسلوبه
جزالة العبارات وإحكام   -)ب(                       اظ وبعدها عن الغرابة والتنافر. فصاحة األلف  -)ا ( 

 صياغتها كأنها سبائك الذهب. 
االستعانة بالمحسنات البديعية   -) د (   دم المعاني. ار من الصور التي تخروعة التصوير واإلكث  -)جـ( 
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 غير المتكلفة غالبا. 
 وضوح األفكار وترابطها وتحليلها وتعميقها.   -)هـ( 

 . مث  :ال صيد  على أبيات صار ا  منما مثالً بعد ذلك  تشتملا و لد -
 ام أنسي ـــــاذكرا لي الصبا وأي           اختالف النهار والليل ينسي* 
 ي ـــــالي تقســــوالعهد في اللي           ه رقــكلما مرت الليالي علي* 
 س ــــل جنـــــحالل للطير من ك          دوحـــــأحرام على بالبله ال* 
 ســـــفي خبيث من المذاهب رج          ل إالــــــــــكل دار أحق باأله* 

 نازعتني إليه في الخلد نفسي             وطني لو شغلت بالخلد عنه* 
 ألن كل بيت يمكن االستشهاد به في المواقف التي تشبه معناه .

 

ا يَُدنُِّس نْفِسى                           بين لو  البحتري :  موازنة وترفَّْعُت عن َجَدا          ُصْنُت نَْفِسى َعمَّ
 كل ِجْبس

اذكرا           ل ينسيـــــاختالف النهار واللي                                                    ولو  شولي : 
 لي الصبا أيام أنسي

هذا يضعف  لفظ شوقي أوضح ، أما البحتري فقد استعمل كلمةً فيها غرابة وهي "جبس" بمعنى "لئيم" ، و -
 –س " ، وبين " النهار يدن و –التأثير النفسي .وفي كال البيتين محسنات بديعية كالطباق بين " صنت 

معنى شوقي أجمل ألنه يتحدث عن ذكريات الصبا والسعادة في  واذكرا" . و –بين "ينسي  والليل" ، و
هذا يؤكد أن  معنًى ، و وطنه ، بينما يتحدث البحتري عن أخذ العطاء ، فنخرج من ذلك بتفوق شوقي لفًظا و

المقدرة ، يضاف إلي ذلك أن بيت شوقي  ثبات الذات والمعارضة ليست تقليًدا ، ولكنها مباراة ومنافسة إل
 حكمة تجري مجرى األمثال .

 بنا  ال صيد  ي وم على أسس الاالسياية الجديد  حيا نجد هيما :
( تلتزم القصيدة وحدة  2                                                ( تعدد الفكر فى القصيدة الواحدة . 1

 .الوزن و القافية 
ولكنه كعادته يتخذ من القديم منطلقا للتجديد مالوة ( .  –( يمضى شوقى مع القدماء فى بعض األلفاظ مثل ) الَصبا   3

 فى استعمال اللغة .
 ( يتسم أسلوب شوقى بالبيانية أى االعتماد على التصوير البيانى . 4
مبتغاه مصر ، كما تحدث الشاعر ( تحدث شوقى عن الباخرة ، وهى الوسيلة التى تصل به إلى هدفه و  5

القديم عن الناقة التى تصل به إلى هدفه سواء أكان محبوبا أم ممدوحا . و هو بذلك يحافظ على تقاليد 
 القصيدة العربية .

 أسئلة يجيب عنها الطالب 

 (1 ) 
بَــــا           اختالُف النَّهـــاِر واللَّْيِل يُْنـِســــي  - 1  وأَيَّاَم أُْنســــِياِْذُكَرا لي الّصِ

راٍت َوَمـــــّسِ           َوِصفـــــا ِلي ُمالَوةً ِمْن َشـبــــــاٍب  – 2 َرْت ِمْن تََصـــــــوُّ  ُصّوِ
ْت  - 3 بَـــــا اللَّعُوِب وَمـرَّ  ِسنـــَةً ُحـــْلَوةً ولَـذَّةَ خـــــــــــْلِس             َعَصفَْت كالصَّ

 ين القوسين :تخير الصواب من ب -1
 –الصراع  –النزاع  –] الخالف                                                  المقصود من " اختالف " -أ

 التعاقب[.
 –قوة الشباب  –] الجنون                                                     المراد بمس :                -ب

 تأخره [. –تقدمه 
 –أسرعت  –قامت  –] هبت                                                ادف عصفت :             مر -ج

 نامت [.
 االلتماس [. –التمني  –] الحث                                              األمر في اذكرا غرضه :  -د
  صبى(. - صبو -)وصب   نبحث في المعجم الوسيط عن "الصبا" في :  -هـ
  استعارة(. -تشبيه  -)كناية                                       "سنةً حلوةً" صورة نوعها:  -ح
 حطمت(. -هبت  -)أسرعت                                                     "عصفت":  مرادف -ك
 اللعائب(. -اللواعب  -)المالعب                                                       جمع )اللعوب( :  - ص

 فى البيت الثالث يظهر حزن الشاعر واضحا . اشرح ذلك . -2
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 فى األبيات تبدو مالمح التقليد واضحة . بين ذلك. -3
 لذة خلس[؟ –ما الخيال في : عصفت كالصبا اللعوب  -4
 اشتملت األبيات على بعض المحسنات .اذكرها ووضح سر جمالها . -5
 للنقاد رأي في قول الشاعر ) عصفت ( . وضح . -6

 (2 ) 
ــي ؟       وَســــال ِمْصَر َهْل َسـال القَْلُب َعْنهـا -4 مــــاُن الُمَؤّسِ  أَْو أََسا ُجْرَحهُ الزَّ

ِت اللَّيــــــالي َعلَْيـــــــه -5  ـي َرقَّ َوالعَْهُد في اللَّيــــالي تُقَـسِّ          ُكلََّما مــــرَّ
َل اللَّْيِل أَْو َعَوْت بَعــــَْد َجـــْرِس         ُمْســـتَطـــــاٌر إذا البََواِخـــــُر َرنَّْت  -6  أوَّ
لوعِ للسُّــْفِن فَْطــٌن  -7  ُكلََّمــا ثُْرَن شـــاَعــــُهنَّ بنَْقــــِس           َراِهـــٌب في الضُّ

 اختر المناسب من بين ال وسين : -1
 إهمالها[. -سؤالها -مناقشاتها -سال مصر معناها :          ] نسيانها  -أ
 تذكرها [. –اشتاق إليها  –سأل عنها  –سال القلب مضادها:     ] اهتم بها  -ب
 أسيا [. –مؤاس  –مؤس  –أسا اسم الفاعل منها : ] آس  -ج
  سأل( -سلي  -نبحث في المعجم عن "سال" األولى في: )سلو  -د 
  همس(. -جرس  -)نقر   مرادف "نقس" -هـ
 التعجب(. - االستبعاد -"هل سال القلب عنها؟" استفهام غرضه )النفي  -ح
 بم وصف الشاعر القلب في األبيات ؟ -2
 ما مظاهر حنين الشاعر وحبه لبلده ؟ ولماذا كان اهتمامه مركزا على السفن ؟ -3
 وضح ذلك.في األبيات مظاهر تقليدية وأخرى تجديدية .  -4
 في األبيات ترابط فكرى و شعوري .وضح ذلك . وبين عالم يدل؟ -5
استخرج من البيت األول لونين بديعيين مختلفين  - في البيت الرابع خيال . وضحه وبين سر جماله. -6

 ووضح سر جمالهما.
 (3 ) 

 ــعًا بَمْنـــعٍ وَحـــْبِس ؟َمالَهُ ُمولَـــ         يا ْبنَةَ اليَّمِ ما أبـــــوِك بَِخـــــيلٌ  - 8
 حالٌل للطَّــــْيِر ِمْن ُكــــّلِ ِجـْنِس ؟        أَحــــَراٌم على باَلبِِلـــــِه الــــدَّْوحُ  - 9
 في خبيٍث ِمَن الَمــذاِهـــِب ِرجـــِْس           ُكـــــلُّ َداٍر أََحــــقُّ باألَْهـــــــِل إاِل – 10

 بِهما في الدُّموعِ ِسيـِري وأَْرِســــي         َجٌل وقَْلبِي ِشـــــــــَراعٌ نَفَِسـي ِمرْ  – 11
 ضع جمع اليم , مرادف مولع , مضاد خبيث . في جمل . ثم اختر الصواب : -1
 نسبة(. -موصوف  -"ابنة اليم" كناية عن :               )صفة  -
 التوبيخ(.  -ستنكار اال -إلخ" استفهام غرضه: )النفي  ..... "أحرام" - 
  يضعف المعنى(. -ال يضيف شيئًا  -"منع": )يضيف جديًدا  على عطف" "حبس" -
 ما القضية التي يثيرها الشاعر في األبيات ؟ -2
 نفسي مرجل [؟ –ما نوع الخيال في : ] بالبله  -3
 تعلق قلب الشاعر بالسفن .فما علة ذلك ؟ وكيف وضح تعلقه ؟ -4
 ديعي في البيت الثاني ؟وما سر جماله ؟ما المحسن الب -5
 بين مصدر الموسيقى فى البيت األخير . -6
 تبدو دقة شوقى فى اختيار الكلمات . وضح ذلك من خالل األبيات . -7
 دلل على أن هذا النص ينتمى إلى المدرسة الكالسيكية مستشهدا من األبيات . -8

 (4 ) 

 يََد الثَّْغـــِر بيَن )َرْمٍل ( و مكـــــسَ          ْجـَراكِ َواْجعَِلي َوْجَهِك الفَنَاَر ومَ  - 12
 نَاَزَعتْنِي إلَْيه في الُخــــْلِد نْفِسي          َوَطنِي لَْو ُشِغْلُت بالُخـْلِد َعنـــــــْه -13
 َشْمِس َظَمـــــأٌ للسَّــــواِد من َعْيِن          َوَهفا بالفؤاِد في َســْلَسبِيــــــــــِل  -14
 َشْخُصهُ ساعــــةً ولَْم يَْخُل ِحسي          َشِهَد هللا لَْم يَِغْب َعْن جفـــــــوني -15

 هات مرادف : هفا ,جمع سلسبيل ,مضاد يخل . ثم اختر الصواب : -1
  اشتاقت(. -خاصمتني  -مرادف "نازعتني إليه" )حاربتني  -
  سالسب(. -سالبل  -"سلسبيل": )سالسل  جمع -

 ستون -المراد بـ "ساعةً": )جزء من الوقت  - يوم(. -دقيقةً 
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 اشرح األبيات مبينا الترابط بين أفكارها . -2
 الشاعر شديد الحب لوطنه .من أين تفهم ذلك ؟ وهل توافقه ؟ولماذا ؟ -3
 ما نوع الخيال في البيت الثاني؟ وما سر جماله ؟ -4
 المحها ؟ما نوع التجربة في األبيات ؟ وما أهم م -5
 بناء هذه القصيدة يقوم على أسس الكالسيكية الجديدة . بين ذلك . - 6
 
 
 

 (5 ) 

ــي ؟       وَســــال ِمْصَر َهْل َسـال القَْلُب َعْنهـا -4 مــــاُن الُمَؤّسِ  أَْو أََسا ُجْرَحهُ الزَّ
ِت اللَّيــــــالي َعلَْيـــــــه -5 ـي َرقَّ وَ          ُكلََّما مــــرَّ  العَْهُد في اللَّيــــالي تُقَـّسِ
َل اللَّْيِل أَْو َعَوْت بَعــــَْد َجـــْرِس         ُمْســـتَطـــــاٌر إذا البََواِخـــــُر َرنَّْت  -6  أوَّ
لوعِ للسُّــْفِن فَْطــٌن  -7  ُكلََّمــا ثُْرَن شـــاَعــــُهنَّ بنَْقــــِس           َراِهـــٌب في الضُّ

 اختر الصواب من بين القوسين : -1
مضاد مستطار:  -ب                                     المعالج [. –المضر  –مرادف المؤسي :] المسلى  –أ 

 ثائر [. –مطمئن  –] خائف 
 التمني [. –النفي  –الغرض من االستفهام في "هل سال القلب؟" ] التعجب  -جـ
 يه فى البيت األول ؟ما الذي يطلبه الشاعر من رفيق -2
 ما العاطفة المسيطرة على الشاعر ؟وما أثرها في أفكاره؟ -3
 طباقا [ واذكر نوع كل منها , –جناسا  –استخرج من األبيات : ] استعارة  -4
 ما السمات الفنية لشعر أحمد شوقي ؟ -5 

 (6 ) 

 ْغـــِر بيَن )َرْمٍل ( و مكـــــسَ يََد الثَّ          َواْجعَِلي َوْجَهِك الفَنَاَر وَمْجـَراكِ  - 12
 نَاَزَعتْنِي إلَْيه في الُخــــْلِد نْفِسي          َوَطنِي لَْو ُشِغْلُت بالُخـْلِد َعنـــــــْه -13
 َظَمـــــأٌ للسَّــــواِد من َعْيِن َشْمِس          َوَهفا بالفؤاِد في َســْلَسبِيــــــــــِل  -14
 َشْخُصهُ ساعــــةً ولَْم يَْخُل ِحسي          ْم يَِغْب َعْن جفـــونيَشِهَد هللا لَ  -15  

 تخير الصواب من بين القوسين : -1
 –جمع سلسبيل :] سالسيب  -ب                         حرك [. –مال  –وقف  –مرادف هفا :      ] لمع  -أ

 سالبل [. –سالسل 
 التعظيم [ –قليل الت –تنكير ساعة:يفيد : ] التكثير  -ت
 ما قيمة اإلضافة في قول الشاعر : ) وطني ( ؟ -2
 اشرح البيت الثالث ,ثم اذكر الغرض البالغي منه. -3
 وضح رأى النقاد في البيت األول , واذكر رأيك . -4
 استخرج من البيت األول :صورة خيالية , ومن البيت الثاني محسنا بديعيا , ووضح قيمة كل منهما . -5

 (7 ) 

 َمالَهُ ُمولَـــــعًا بَمْنـــعٍ وَحـــْبِس ؟         يا ْبنَةَ اليَّمِ ما أبـــــوِك بَِخـــــيلٌ  - 8
 حالٌل للطَّــــْيِر ِمْن ُكــــّلِ ِجـْنِس ؟        أَحــــَراٌم على باَلبِِلـــــِه الــــدَّْوحُ  - 9
 في خبيٍث ِمَن الَمــذاِهـــِب ِرجـــِْس           ـِل إاِلُكـــــلُّ َداٍر أََحــــقُّ باألَْهــــــ – 10

 بِهما في الدُّموعِ ِسيـِري وأَْرِســــي         نَفَِسـي ِمْرَجٌل وقَْلبِي ِشـــــــــَراعٌ  – 11

 ما معنى مولع , ومفرد الدوح , ومضاد خبيث ؟ -1
 درها فى األبيات .تنطق األبيات بعذوبة موسيقى شوقى .بين نوع الموسيقى ومص -2
 فى البيت الثاني صورة بيانية . وضحها وبين سر جمالها . -3
 ما المحسن البديعي في البيت الثالث ؟ وما سر جماله ؟ -4
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 بين ثالثا من خصائص الكالسيكية في نص شوقي . -5
 ظهر تجديد شوقي واضحا في األبيات .من أين تفهم ذلك ؟ -6
 متالئمة مع العاطفة . اشرح ذلك مستدال . جاءت أفكار الشاعر وقافيته -7
 تراوح شوقي في األبيات بين التقليد والتجديد . اشرح هذه العبارة . -8

 (8 ) 

ــي ؟       وَســــال ِمْصَر َهْل َسـال القَْلُب َعْنهـا -4 مــــاُن الُمَؤّسِ  أَْو أََسا ُجْرَحهُ الزَّ
ِت اللَّيــــــالي عَ  -5 ـي          لَْيـــــــهُكلََّما مــــرَّ  َرقَّ َوالعَْهُد في اللَّيــــالي تُقَـّسِ
َل اللَّْيِل أَْو َعَوْت بَعــــَْد َجـــْرِس         ُمْســـتَطـــــاٌر إذا البََواِخـــــُر َرنَّْت  -6  أوَّ
لوعِ للسُّــْفِن فَْطــٌن  -7  ـاَعــــُهنَّ بنَْقــــِس ُكلََّمــا ثُْرَن شــ          َراِهـــٌب في الضُّ

 تخير اإلجابة الصحيحة :  -)أ(  
 مقهور [ –مهموم  –مفزوع  –مرادف ) مستطار ( : ] محزون  -
 الغرض من االستفهام فى قوله )هل سال القلب عنها(: -

 التقرير [ –النفى –التحسر –] التعجب                                 
 واهم [ –صامت  –عاجز  –فل مضاد ) فطن ( :      ] عا -

 ابسط الفكرة التي تحدث عنها الشاعر في األبيات السابقة  -)ب( 
 بناء هذه القصيدة يقوم على أسس المدرسة الكالسيكية الجديدة .. وضح  -)ج( 
 عين في البيت الثاني من هذه األبيات صورة خيالية ووضحها  -)د( 

 (9) 

 نَاَزَعتْنِي إلَْيه في الُخــــْلِد نْفِسي          ِد َعنـــــــْهَوَطنِي لَْو ُشِغْلُت بالُخـلْ  -13
 َظَمـــــأٌ للسَّــــواِد من َعْيِن َشْمِس          َوَهفا بالفؤاِد في َســْلَسبِيــــــــــِل  -14
 سيَشْخُصهُ ساعــــةً ولَْم يَْخُل حِ           َشِهَد هللا لَْم يَِغْب َعْن جفـــوني -15  

 هات مرادف " الخلد " ، ومضاد  نازعتنى " في جملتين من تعبيرك .  -)أ(  
 كيف وظف الشاعر األلفاظ في إظهار حبه الشديد لوطنه ؟  -)ب( 
 استخرج من األبيات صورة خيالية ، ووضحها ، ثم اذكر أثرها في المعنى  -)ج( 

 ) د ( فى األبيات مبالغة , وضحها . وبين رأيك فيها .
 هـ ( من خالل األبيات ندرك أن شوقى شاعر العصر الحديث . دلل على ذلك .) 
 
 
 
 
 

 لخلي  مطران...  المسا 

 النص

ـِة بالُمنَــــــــــى                              في ُغربــــــٍة 1  تَُكوُن َدَوائِـي –قالُوا  –ـ إني أقَْمُت على التَِّعلَـّ
ــــــف النِّـــيراَن ِطيُب َهـــــَواِء ؟ـ إن يَْشِف َهذا الِجْسَم ط2  يُب َهوائــِهــا                              أيُلَّطِ
 ـ َعبٌث طوافي فِي البـــالِد وِعلّـَـــــــــةٌ                             في ِعــــــلٍة منفــــاي الْستِشفَـــــــاءِ  3

ٌد بَصبابِتَـيِ ، متـفــــ4 ُد بعنــــاَئِــيـ متفـّرِ ٌد                              بَِكــــــآبَتِـي ، ُمتَفَــــــّرِ  ــــــــــّرِ
 

 ـ شاٍك إلي البَحر اضطَراَب َخـَواطري                              فيجيبُنــــــي بريَـــــاحه الَهوجــــاءِ  5
 قلبَـــا َكَهـــذي الَصَّخـــرة الصمـــــاءِ                            ـ ثاٍو على َصخر أَصمَّ وليـــــَت لـــــي    6

َُّهــا كالسُّــــقم في أعَضــــــائـي7  ـ ينتابُها َموج َكَمـــــــــوج َمَكارهـــي                               ويَفُت
 َكَمـــدا َكَصـــدري ســــاعة اإلمســـاءِ           ـ و البَحر َخفاُق الَجَوانــــــب ضائـــٌق                     8
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 ـ تغــــشى البرية كـــــدرة وكأنهـــــا                               صعدت إلى عينــي من أحشــــــــائي 9
 ـــذاءواألفق معتكر ,قـــــريح جفنــــه                               يغضي علــــى الغمرات واألقـــ -10
 ـ يا للغــــــروب وما به من َعبـــــــرة                               للمستهــــــام وِعـــبرة للرائـــــــــي11
 ـ أو ليس نزعاً للنهــــــار وصرعــــة                              للشمــس بــين مـــآتــم األضـــــواء؟12

 
 ر مـــــــودع                                والقلـــب بــين مهابــــة ورجـــــــــاءـ ولقد ذكرتك والنهـــــا13
 ـ وخواطري تبدو تجـــاه نواظـــــري                               كلمي كـــدامية السحـــــاب إزائــــي14
 نا الشعـــــاع الغـــارب المترائـــــيـ والدمع من جفني يسيل مشعشعــاً                               بس15

 
 ـ والشمس في شفق يسيـــل نضـاره                                 فــــوق العقيــــق على ذرا ســـــــوداء16

 ـ مرت خـــالل غمامتين تحــــــــدرا                               و تقطــــرت كالــــدمعــة الحمـــراء17
 كأن آخر دمعــــــــــة للكـــــــــون                                قد مزجت بآخــــر أدمعـــــي لرثائيـ ف18
 ـ وكأنني أنســـــت يومي زائــــــــــال                               فرأيت في المــــــرآة كيف مســـــائـي19

 الشاعر :
فهي أسهرة عربيهة تنتمهي إلهى  1872مطران فهي بعلبهك بلبنهان سهنة  ( لبنان و –مصر  ولد شاعر القطرين )

بهاريس ، ثهم اسهتقر فهي  أنقهرة و تنقهل بهين بيهروت و التركيهة ، و الفرنسية و الغساسنة ، وقد أجاد العربية و
ولبنان( ، وعمل في جريدة األهرام ، وفي ترجمة  -؛ ولذلك لقب بشاعر القطرين )مصر  1893مصر سنة 

 وماكبث ( . -وهاملت  -بير )كعطيل مسرحيات شكس
كما ترجم مع شاعر النيل )حافظ إبراهيم ( كتاب ) المهوجز فهي االقتصهاد( ، وعهين رئيسها للفرقهة القوميهة ، 

، وهههو رائههد المدرسههة الرومانسههية فههي الشههعر العربههي المعاصههر ، ولههه  1949وظههل كههذلك حتههى تههوفي سههنة 
 )ديوان الخليل( .  ديوان مطبوع يسمى 

 
 
 :  مميدت

م مرض على إثرهها ، فأشهار عليهه أصهدقاؤه بالهذهاب إلهى 1902عاش شاعرنا قصة حب مريرة فاشلة سنة 
لكنهه لهم يجهد مها  سهحر الطبيعهة ، و الجسهدي( بههواء البحهر و )النفسهي و اإلسكندرية لالستشفاء مهن مرضهه

لهم المهرض و اسهودت الهدنيا فهي أ يرجوه فلقد تضاعف األلم ألم الفهراق )لحبيبتهه التهي تركهها فهي القهاهرة( و
رأى كيهف قضهى الليهل  وقف بشاطئ البحر حتى حلول المساء ، و خرج ذات يوم قبل الغروب و وجهه ، و

على حياة النهار ، فتخيل أن هذا الحب الفاشل سوف يقضي على حياته كما قضى الليهل علهى النههار فانفعهل 
 الذاتية الصادقة، ومطلعها: بهذا الموقف و كتب هذه األبيات النابعة من تجربته

 ائيــمن َصْبَوتي ، فتََضاَعفَْت بَُرحَ          ـفَائي ـــــــَداٌء أَلَمَّ فِخْلُت فيِه ِشــ
عـَفَاءِ  تََحكُِّم  مثُل  في الظُّْلِم           يَا لَلضَّعيفَيِن   اْستَبَدَّا بي ، وَما   الضُّ

 -                   بَُرَحائي : عذاب المرض وشدته  -                   صبوتي : رغبتي واشتياقي  -
 . الضعيفين :الحب والمرض 

 الفكرة األولى

 دوافع و نتائج غربة الشاعر

ـِة بالُمنَــــــــــى                              في ُغربــــــٍة 1  تَُكوُن َدَوائِـي –قالُوا  –ـ إني أقَْمُت على التَِّعلَـّ
ــــــف النِّـــيراَن ِطيُب َهـــــَواِء ؟ـ إن يَ 2  ْشِف َهذا الِجْسَم طيُب َهوائــِهــا                              أيُلَّطِ
 ـ َعبٌث طوافي فِي البـــالِد وِعلّـَـــــــــةٌ                             في ِعــــــلٍة منفــــاي الْستِشفَـــــــاءِ  3

ٌد بصَ 4 ُد بعنــــاَئِــيـ متفـّرِ ٌد                              بَِكــــــآبَتِـي ، ُمتَفَــــــّرِ  بابِتَـيِ ، متـفــــــــــــــّرِ
 

 اللغويـات
 اآلمال م ُمنية : المنى -      الفراغ× التعلل والتشاغل و التلهي   :التعلة -       رحلت × مكثت  :ألمت -
المراد األسكندرية                                                غربة : –                       عالجي . : دوائي -
    يمرض × يبرئ :  يشف -

        حسن وجمال ج أطياب ، طيوب  : طيب -                                  يهدئ ، يخفف  : يلطف -
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 أي األشواق : النيران -
      استقراري× تنقلي ، ترحالي  : طواهي -                                          ال فائدة منهلهو  : عبا -
     مرض ج علل  : علة -
                                 : طلب الشفاء  االستشفا  -                              أي غربتي ج مناٍف   : منفاي -
 وحيد متفرد : -
 ج صبابات                شدة شوقي   : صبابتي -ج كآبات       فرحي × ي حزن نفس  : اآبتي -
  )عنو( . مادتهاراحتي × تعبي وألمي    : عنائي -

 الشرح 
كما زعموا  -أقمت غريبًا في اإلسكندرية، على أمل الشفاء  نصح األصدقاء ، و لقد أخذت بمشورة و ( 1) 
 .أشقاني الحب الذي  و من المرض الذي أجهدني    -
إذا كان هواء اإلسكندرية الرقيق سوف يشفيني من مرضي الجسدي ، فأنا أشك أنه سوف يخفف  و(  2) 

 . أشواقي و يخمد نيران الحب المتأججة )المشتعلة( في قلبي
 نتيجة ذلك أشعر أن هذه الغربة من أجل الشفاء عبث ال فائدة منه ؛ فقد جمعت بين المرض و و(  3) 

 . عذاب القلب و علة الغربة ت إلى علة الجسم علة الحب والشوق، فأضاف
عيش حالة أ و أنا . أنافي غربتي هذه أعاني شوقًا وحزنًا وآالًما فريدة ال نظير لها لم يشعر بها أحد و(  4) 

 التعب . من آثارها الكآبة ، ونتيجتها العناء و من الوحدة القاسية )متفرد( و
شدة  كان يتوقع الشفاء ، فكان الواقع استمرار المرض وقعات الشاعر و واقعه , فقد و لعلك تدرك الفجوة بين تو -

 الحب . )آالم(الشوق و اللوعة ، فجمع بين مرض الجسم وتباريح 

 مواطن الجمال و التذوق األدبى

 .)إن( يوحي بالرغبة القوية في االستشفاء  أسلوب مؤكد بـ : ]إني ألمت[  ( 1) 
 توحي بالتعلق باآلمال الكاذبة و األوهام الخادعة . لفظة ]التعل ة[ : -
 كناية عن آمال الشاعر في التخلص من آالم المرض و الحب . ]إني ألمت على التعلة بالمنى[ : -
النفهور  تشبيه للغربة بالدواء الشهافي ، وسهر جمالهه التجسهيم، ويهوحي بهاأللم و ]هي غربة تاون دوائي[ : - 

 .يدل على أن الغربة محيطة به من كل جانب  (في )حرف الجراستخدام  من الغربة ، و
 .نكرة للتهويل والتنفير  ]غربة[ : - 
 محسن بديعي / طباق يوضح المعنى بالتضاد . غربة[ : - ]ألمت  -
عدم االقتناع بفائدة ههذه الرحلهة ، وفيهها تهكهم وسهخرية مهن  و وحي بالشك باالعتراض يإطناب  ]لالوا[ : -

 ن .نصح الناصحي
  خبري للتحسر واأللم .. : أسلوب البيت  -
 الشرطية تدل على شكه في الشفاء . ]إن[ : (  2) 
وسههر  تصهور الهههواء دواء يشهفى الجسههم مهن المههرض ،   اسههتعارة مكنيههة ]إن يشةف هةةذا الجسةم طيةةب هوائمةا[ : -

 .و التجسيم جمالها التوضيح 
 . من الشفاء اإلشارة إلى الجسم توحي باليأس  ]هذا الجسم[ : -
فقهد شهبه األشهواق بهالنيران ، وفيهها تجسهيم   اسهتعارة تصهريحيةالنيهران:  ]أيلطف النيران طيب هةوا ؟[ : -

، غرضهه النفهي واالسهتبعاد ، وههو بهذلك يؤكهد حقيقهةً  اسهتفهام   أسهلوب إنشهائي / و  وإيحاء بشهدة المعانهاة.
 الزاعمون أنه يلطفها ؟ علميةً وهى أن الهواء يزيد النار اشتعاالً فكيف يزعم 

)أيلطهف قولهه يثيهر الهذهن حيهث حهذف جهواب الشهرط الهذي يهدل عليهه  في البيت الثهاني : إيجهاز بالحهذف  -
 .النيران.. إلخ( فالتقدير إن يشف هذا الجسم طيب هوائها فلن يشفى آالم األشواق النفسية 

للتأكيهد علهى للتخصيص و لى المبتدأ المعرفة ؛ أسلوب قصر بتقديم الخبر النكرة )عبث( ع ]عبا طواهي[ : (  3) 
 أنه اليتوقع الشفاء.

 هو يوحي باليأس التام من الشفاء . ، و : تشبيه للطواف بالعبث  ]عبا طواهي[ -
 ( بالعلة وفيه توضيح وإيحاء بآالم الغربة .اإلسكندريةتشبيه للمنفي ) ]علة هي علة منفاي[ : -
 ل و تراكم اآلالم والعلل .كناية عن تداخ ]علة هي علة[ : -
بعهدم قدرتهه  ههي تهوحي بالوحشهة و ، حيهث صهور اإلسهكندرية بهالمنفى , و استعارة تصريحية ]منفاي[ : -

 على البقاء فيها .
 . : محسن بديعي / طباق يبرز المعنى و يوضحه بالتضاد  ]علة ـ استشفا [ -
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 للتهويل وبيان شدة المعاناة. نكرتان  ]عبا ـ علة[ : -
 .البيت الرابع : كله كناية عن تعدد اآلالم والهموم واألحزان  (  4 )
البيت كله فيه حسن تقسيم يعطي جرسهاً موسهيقياً محببهاً  ]متفرد بصبابتي  متفرد باآبتي  متفرد بعنائي[ : -

 . , استعارة مكنية فسها تشخيص للصبابة و الكآبة و العناء  إلى األذن
 و يوحي بتنوع أصناف الشقاء . الفصل بين العبارات  آبتي  متفرد بعنائي[ :]متفرد بصبابتي  متفرد با -

تكرار لفظ )متفّرد( يؤكد الشعور باأللم و  إضافة هذه الكلمات إلى ياء المتكلم توحي بخصوصية هذا األلم .
 قدم الشاعر الصبابة على الكآبة ؛ ألن الصبابة هي التي تؤدي إلى الكآبة . - وانفراده.
نتيجة لما قبله من )علة في علة( أدت إلى وحدة ذات ثالث صفات متدرجة: سببها الصبابة ـ   الرابع : البيت

 التي تؤدى إلى الكآبة ـ فينتج عنها العناء والمشقة .
 خبري للحسرة  أسلوب البيت الرابع : -

 الفكرة الثانية

 مشاركة الطبيعة للشاعر وامتزاجه بها

 اَب َخـَواطري                              فيجيبُنــــــي بريَـــــاحه الَهوجــــاءِ ـ شاٍك إلي البَحر اضطرَ  5
 ـ ثاٍو على َصخر أَصمَّ وليـــــَت لـــــي                               قلبَـــا َكَهـــذي الَصَّخـــرة الصمـــــاءِ 6

َُّهــا كالسُّــــقم في أعَضــــــائـي                       ـ ينتابُها َموج َكَمـــــــــوج َمَكارهـــي        7  ويَفُت
 ـ و البَحر َخفاُق الَجَوانــــــب ضائـــٌق                               َكَمـــدا َكَصـــدري ســــاعة اإلمســـاءِ 8

 

 اللغويات
 :خواطري -ر                     عدم استقرا ا طراب : -اسم فاعل من شكا                   شاك : -

 خاطرة     -م خاطر  أفكاري 
              يفتتها و يكسرها  : يفتما -     يتوالى عليها يصيبها و : ينتابما -  اسم فاعل من ثوى      مقيم  :ثاو -
أصم  وجمع : صلب مصمت  أصم صخر -             . أهوج  مذكرها هوج  ج  الشديدة  : الموجا  -  

                                                                                                                                    وصماء: صم
 ائق  -   المرض ج أسقام   :  الس م -                       كرهه م مكرهأأحزاني و كل ما  :   ماارهى -
 سعمت × صيق  :
حزنا ًشديداً  :  امداً  -هادئ                                                         ×   مضطرب  :  خف اق -

 سروًرا× مكتوماً 

 الشرح 
أفكاري، فيجيبني  اضطراب نفسي و شكوت له حزني و في هذا المساء وقفت على شاطئ البحر، و(  5) 

 و أيضاً فتزداد حيرتي وألمي .برياح شديدة هوجاء تدل على اضطرابه ه
جلست على صخرة من صخور الشاطئ متمنياً أن يكون قلبي قاسياً قوياً مثلها وال يتأثر بعواطف  و(  6) 

 الحب والشوق وال يشعر باأللم وعذاب الفراق . 
مرض فوجدت الصخرة تعاني مثل معاناتي فتتفتت أمام الموج كما تتفتت أعضائي في مواجهة آالم ال(  7) 
. 
. فالبحر يضيق بأمواجه والصدر  والبحر مضطرب األمواج ضائق كصدري في حزنه ساعة المساء(  8) 

 يضيق بأحزانه .

اختار الشاعر البحر ليبثه شكواه ؛ ألن هذا من طبهع الرومانسهيين الهذين يتجههون إلهى الطبيعهة ، وقهد  و قد -
، كمها ر واسع قد يتحمل شدة معانهاة الشهاعر و آالمهه اختار البحر ألنه مشابه له في اضطرابه ، كما أن البح

 أنه فقد الثقة بالناس فلم يجد أمامه إال البحر ليبث إليه شكواه .
 

  األدبى التذوقمواطن الجمال و 

والحذف للتركيز على معنى األلم في البيت إيجاز بحذف المبتدأ وتقديره )أنا شاك( ،  ]شاك[ : -(  5) 
 . هن و إلثارة الذ والشكوى

ً يبثه الشاعر شكواه، وسر جمالها التشخيص وتوحي  استعارة مكنية ]شاك إلى البحر[ : - ، تصور البحر صديقا
 .بحب الشاعر للطبيعة 

ً يجيب، وفيها تشخيص ،   استعارة مكنية ]يجيبني برياحه الموجا [ : - تصور البحر إنسانا ًمضطربا
ً يشكو إليه،  وإيحاء بالتجاوب بينه وبين الشاعر، والخيال في هذا البيت ممتد ، حيث صور البحر صديقا
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 . وإنساناً يجيبه
 . محسن بديعي / طباق يبرز المعنى و يوضحه بالتضاد   ]شاك ـ ويجيبني[ : -
 . استخدام "الفاء" يدّل على سرعة استجابة البحر ]هيجيبني[ : -
 لبحر يعاني مثله تعبير يدل على شدة هياجه وانفعاله فا ]رياحه الموجا [ : -
  أسلوب البيت الخامس : خبري إلظهار القلق والحيرة .-
فيه إيجاز بالحذف،  تعبير يدل على طول مالزمته للبحر، وعمق تأمله ، و ]ثاو على صخر أصم [ : -(  6) 

 وتقديره )أنا ثاو(، وهو أسلوب خبري إلظهار األلم.
 عور .تعبير يوحي بفقد اإلحساس و الش ]صخر أصم [ : -
صالبتها وقوتها ، يوضح أمنية الشاعر  تشبيه للقلب بالصخرة في ]ليت لي للباً امذى الصخر  الصما [ : -

 في عدم اإلحساس ، وهو يوحي بكثرة اآلالم.
 أسلوب إنشائي بصيغة التمني إلظهار الحسرة واأللم واالستبعاد . ]وليت لي للبًا ...[ : -
)شاك( تالئهم الحهديث إلهى البحهر ؛ ألنهه واسهع يمكهن أن يتجهاوب  : وضعهوثاو( مالئم لم -كل من )شاك   -

 .  معه ويكتم سره. و )ثاو( يالئم الصخرة ؛ ألن طول المالزمة يحتاج إلى شيء ثابت قوى يقيم عليه
 . مضارع يفيد التجدد، وهذا يالئم تتابع الموج]ينتابما[ : (  7) 
)األحزان( التي  البحر في تتابعه على الصخرة بموج المكاره : تشبيه لموج ]ينتابما موج اموج ماارهى[ -

 فيه توضيح وإيحاء بكثرة الهموم. تتابعت عليه من الحب والمرض والغربة، و
هذا خيال مركب، حيث جعل الموج مشبها به في  ، و تشبيه للمكاره في كثرتها بالموج ]موج ماارهى[ : -

 . صورتين لتعميق الخيال
 . : تشبيه لموج البحر حين يفتت الصخر بالمرض في إضعاف األعضاء م هي أع ائي[]يفت ما االس  -
 البيت السابع : أسلوبه خبري إلظهار األسى والحزن. -
 ، و تصهور البحهر إنسهاناً حزينهاً ضهيق الصهدر  استعارة مكنيهة ]البحر خف اق الجوانب  ائق امًدا[ :(  8) 

 في األحزان . لطبيعة توحي باندماج الشاعرمع ا فيها تشخيص، و
 صيغة مبالغة تدل على شدة االضطراب واستمراره . ]خفاق[ :  -
تشهبيه للبحهر فهي ضهيقه بصهدره وقهت الغهروب ، ويهوحي ]والبحر  ائق امًدا اصدري ساعة اإلمسا [ : -

وب ؛ ألنه وقت تجمع الهموم، وتراكمهها علهى القله لمساءوخص الشاعر ا بكثرة هموم الشاعر وقت المساء، 
. 
 توحي بشدة األلم . ]امداً[ :-
  مجاز مرسل عن القلب ، عالقته : المحلية . ] صدري[ :-
 توحي بالخوف والرهبة .  ]ساعة اإلمسا [ : -
 أسلوب البيت : خبري إلظهار الضيق واأللم. -
 . يرى بعض النقاد أن البيت الثامن يجب أن يكون بعد البيت الخامس ؛ ليناسب الحديث مع البحر -

 الفكرة الثالثة

 ظلمات و أحزان

 ـ تغــــشى البرية كـــــدرة وكأنهـــــا                               صعدت إلى عينــي من أحشــــــــائي 9
 واألفق معتكر ,قـــــريح جفنــــه                               يغضي علــــى الغمرات واألقــــــذاء -10

 

 اللغويات
ج  خلقال :  البرية -                  سواد وظالم : ادر   -                             تغطى  :  ىتغش -

 برايا ، من "برأ" بمعنى خلق 
 :  الغمرات -     مظلم :  معتار -              حشا كل ما بداخل الجوف والمراد القلب م  :  أحشائي -

         غمرة  الشدائد م 
 : األهق -                        محمر و ملتهب من البكاء الشديد ج قرحى والمراد، مجروح  :  لريح -
                 ج آفاق منتهى مد البصر  
قذًى وهو ما يقع  م  :  األلذا  -    يغمض  : يغ ى -            جفون وأجفان غطاء العين ج  :  الجفن -

 . فيؤلمهافي العين 
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 الشرح 

التي تم  نفسي صعدت إلى عيني فأصبحت ال  داءكأن األحزان السو الكون كله قد غلفه السواد و و ( 9) 
 أرى إال الظالم .

حتى األفق الممتد مظلم يختلط سواده بحمرة الشفق فكأنه شخص مهموم قد تقرحت أجفانه بعد أن (  10) 
 . الهوان توالت عليه الشدائد فأصبح يعيش على اآلالم و

 األدبىالتذوق الجمال و مواطن 

تصور الكدرة ثوبا أسود، يغطى الكون وينشر الظالم ، وفيها   استعارة مكنية ]تغشى البرية ادر [ : (  9) 
 توضيح وإيحاء بانقباض وضيق النفس .

 )كدرة( توحي بالضيق . توحي باالنتشار والشمول ، و ]تغشى[ : -
 الشاعر . عن شدة حزن و ألم  : كناية ]اأن ما صعدت إلى عيني من أحشائي[ -

ومن خالل الفهم نرى أن هناك تشبيها خفيا حيث شبه ظلمة الكون بظلمة النفس وهذا يدل علهى مهزج الهنفس 
 بالطبيعة .

نها مجلوبة للقافية ؛ ألن الهموم ال تكون إال في إيقولون :   ال يرضى النقاد عن )أحشائي( في البيت التاسع
اعر يريد )القلب( وهو جزء من األحشاء فتكون )األحشاء( مجاًزا مرسالً عن أن الش و الرأي  –النفس 

  و بالتالي فال نقد على الشاعر.، كما أنه أراد أن يصل إلينا معنى االنقباض كليا . القلب عالقته / الكلية 

 أسلوب البيت التاسع : خبري إلظهار الحزن . - 
 ور األفق ماء عكًرا وسر جمالها التوضيح.تص  استعارة مكنية ]األهق معتار[ : -( 10) 
إيحاء بما في نفس  فيها تشخيص و تصور األفق إنسانا معذباً تقرحت أجفانه، و استعارة مكنية ]لريح جفنه[ : -

 الشاعر من قلق.
تصور األفق إنساناً يغمض عينه على ما أصابها من  استعارة مكنية األلذا [ : ]يغ ى على الغمرات و -

لها يقويها و الصورة توضح االمتزاج  ترشيح فيها تشخيص، وهى امتداد للصورة السابقة و لمها، وأتربة تؤ
القوى بين الشاعر والطبيعة ، فهو يدير معها الحوار، ويبث فيها الحركة، ويتخذ منها أصدقاء يشكو إليهم، 

 ويشعر بهمومهم .
 . ة واالنكسارتوحي بالذل ]يغ ى[ :-.      توحي باالنقباض ]معتار[ : -
 .العطف للجمع بين اآلالم النفسية والمادية ، وجاءتا جمعاً للكثرة  ] الغمرات و األلذا [ :-
 قدم الغمرات على األقذاء ليدل على أن األلم النفسى أقوى من األلم الحسى . -
 أسلوب البيت العاشر : خبري ل لم والحسرة -

 الفكرة الرابعة

 لشاعرمشهد الغروب  و تأمالت ا 

 ـ يا للغــــــروب وما به من َعبـــــــرة                               للمستهــــــام وِعـــبرة للرائـــــــــي11
 ـ أو ليس نزعاً للنهــــــار وصرعــــة                              للشمــس بــين مـــآتــم األضـــــواء؟12

 

 اللغويات
 -                                        َعبَرات  دمعة ج  :َعْبَر    -         الشروق × ب تعجب أسلو : للغروب يا -

 الشديد الحب  المحب المشتاق  : المستمام
         و المقصود اختفاء  و قتال موتا : صرعة -                                            ِعبَر  عظة ج  : عبر  -
                            الناظر المتأمل : الرائي -
   أن الغروب نهاية للنهار  والمرادالنزع خروج الروح و اإلشراف على الموت. احتضارا . : نزًعا -
 : م مأتم وهو كل مجتمع في حزن أو فرح وغلب استعماله في األحزان مآتم -

 الشرح :

 ؛ فههو يحهرك بحهار الحهزن فهي نفهس العاشهق فيبكهى وعجبًا للغهروب ومها يحمهل مهن معهاٍن مختلفهة (  11) 
 يوحي للمتأمل بمعاني وعظات بالغة .

. فكل شىء أرى فيه الهم  تبكيها وهى تشيِّعها األضواء الخافتة  موت للشمس، و وهذا المساء فيه نهاية للنهار و(  12) 
 و البؤس و الشقاء .
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 األدبىالتذوق مواطن الجمال و 

 نداء للتعّجب يوحي بقوة االنفعال . أسلوب إنشائي /  [ :]يا للغروب -(  11) 
بر [ : -  . جناس ناقص له تأثير موسيقّى، وفيه تحريك للذهن ]َعبر  ـ عِّ
 استفهام للتقرير . أسلوب إنشائي /  ]أو ليس نزعاً النمار؟[ : -( 12) 
ب( بالنزع )خروج الروح( ، تشبيه للغروب )اسم ليس الضمير المستتر العائد على الغرو ]ليس نزعا[ : -

  وهي صورة توضح مدى األلم النفسي للشاعر .
تصور النهار عند الغروب مريضاً يحتضر، ويلفظ أنفاسه األخيرة، وسر   استعارة مكنية:  نزعا للنمار[ ] -

 . جمالها التشخيص وتوحي باالنقباض النفسي
،  يصرعفيها تصوير للشمس بإنسان    نيةاستعارة مك تشبيه للغروب بالصرعة و صرعةً للشمس[ : ]و -

 وهي توحي بالكآبة .
 : نكرتان للتهويل وفيهما إيحاء بالعنف والقسوة . ]نزًعا ـ وصرعةً[ -
 إيحاء باستمرار كآبة الشاعر. فيه تشخيص، و تشبيه ل ضواء بجماعة تودع الشمس. و ]مآتم األ وا [ : -
 مراعاة نظير إلثارة الذهن .   :نمار و شمس و أ وا –نزعا و صرعة ومآتم  -

ً ، و يرون أن كلمة  يعيب النقاد على الشاعر استخدام كلمة )مآتم( ؛ ألنها تستخدم للفرح و الحزن معا
 )جنائز( أفضل منها ؛ ألنها تفيد الحزن فقط .

ة ( مع و قد وفق فى اختيار ) نزعا ( مع النهار  ألن النهار ينتهى رويدا رويدا كالمحتضر . و ) صرع -
 الشمس ألن الشمس قتلت و دليل قتلها الشفق األحمر الذى يشبه الدماء .

 

 الفكرة الرابعة

 أثر مشهد الغروب على الشاعر

 ـ ولقد ذكرتك والنهـــــار مـــــــودع                                والقلـــب بــين مهابــــة ورجـــــــــاء13
 ظـــــري                               كلمي كـــدامية السحـــــاب إزائــــيـ وخواطري تبدو تجـــاه نوا14
 ـ والدمع من جفني يسيل مشعشعــاً                               بسنا الشعـــــاع الغـــارب المترائـــــي15
 لعقيــــق على ذرا ســـــــوداءـ والشمس في شفق يسيـــل نضـاره                                 فــــوق ا16

 ـ مرت خـــالل غمامتين تحــــــــدرا                               و تقطــــرت كالــــدمعــة الحمـــراء17
 ـ فكأن آخر دمعــــــــــة للكـــــــــون                                قد مزجت بآخــــر أدمعـــــي لرثائي18
 أنســـــت يومي زائــــــــــال                               فرأيت في المــــــرآة كيف مســـــائـيـ وكأنني 19

  
 

 اللغويات

 -                 )هيب( مادتهاخوف ممتزج باحترام  : ممابة -               الخطاب لحبيبته  : ذارتك  -
      راحل ، مفارق  : مودع

                                                                                    تظهر :  تبدو -                                                  أمل. : رجا  -
 )وجه( مادتهاأمام ،  : تجاه -
                                   حمراء والمرادملطخة بالدم :  دامية -                 م ناظر      عيوني : نواظرى  -
                                       الظاهر : المترائي -
                                                                                  أمامي:  إزائي -                              م كليم جرحى : المى -
 الشعاع -            ) سنو (   الظالم×  ضوء  : سنا -                        مختلطاً ممزوجاً  : مشعشعا -
 المنحدر إلى الغرب  : الغارب -                                 خيوط الضوء ج أشعة ، ُشعُع :
                                  أشعة حمراء تلون األفق عند الغروب وتستمر بعده أكثر من ساعة  : الشفق -
              هنا لونه والمرادالذهب  : الن ار -
                                                                                        بين  : خال  -            ذروة وهى أعلى الشيء م  : ذراً  -
 سحابتين : غمامتين -
 هنا السحاب األحمر ج عقائق ، أعقة والمرادوت وهو حجر كريم أحمر الياقخرز أحمر  : الع يق -
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                                                                           سقطت : ت طرت -                   سقوطاً و انحداراً  : تحدرا -  
      اختلطت  : مزجت - 
                                                                            أحسست  : آنست -                                 البكاء على . : رثائي -
       أي عمري  : يومي -
                                               منتهيا                                    زائال : -  المراد الطبيعة وقت الغروب    المرآ  : -
 أي نهايتي :  مسائي -

 الشرح 

ذكرتك أيتها الحبيبة عند الغروب و قلبي مضطرب  ) مشهد الغروب ( فى قلب هذا المشهد المؤلم و(  13) 
 يتبادله الخوف من فقدك ، واألمل في رؤيتك مع النهار الجديد .

  األحمر الذي أراه أمامي لحظة الغروب . إن خواطري الحزينة الجريحة تظهر أمام عيني كالسحاب(  14) 
فكأننى أبكى دماء على فراقك أيتها من جفني ممزوجا بحمرة األشعة الغاربة  دمعي يسيل متدفقاً  و(  15)  

 .الحبيبة 
هي تسيل من على السحاب  والشمس تبدو في ساعة الغروب بأشعتها الذهبية الغارقة في الشفق و(  16) 

فيتحول هذا  ( ؛ لتتوجها بالجمال .الظالم  المنتشر فى الكون بال السوداء )يقصد األحمر على قمم الج
الجمال إلى حزن و كآبة ألن هذه الصورة اجتمعت فيها األلوان و امتزجت بها فكونت لونا كئيبا يدل على 

 حالتى النفسية .
 بين جفنين . كأنها دمعة حمراءمن بين سحابتين  و لقد انحدرت الشمس نحو الغروب (  17) 
و قد امتزجت بآخر دموعي ؛ ليشاركني ) وهى الشمس ( فتخيلت أن الكون يذرف آخر دمعة له (  18) 

 حزني وآالمي .
 وكأنني أحسست قرب نهايتي في تلك الصورة الحزينة التي عرضها هذا المساء الكئيب . ( 19) 

 األدبىالتذوق مواطن الجما  و 
 ساليب التوكيد مؤكد بالالم وقد .من أ ]ول د ذارتك[ :  (  13) 
 .والظلمة الغروب وتوحى بفيها تصوير للنهار بإنسان راحل ،    استعارة مكنية ]النمار مود ع[ : -
لفظههة تههوحي بالخشههوع و الخههوف الممههزوج بههاحترام ، وهههذا يههدل علههى نظههرة الرومانسههيين  ]ممابةةة [ : -

ها تحمل عندهم معنى التبجيل و االحترام ؛ ألنها باعثهة للمحبوبة على أنها ليست امرأة ذات جسد حي ، ولكن
 لذلك هى أجمل من خوف .الشعر عندهم . 

 . محسن بديعي / طباق يبرز المعنى و يوضحه بالتضاد  ]ممابة ـ ورجا [ : -
 أسلوب البيت : خبري إلظهار شدة حبّه لها . -
 حاً وفيها تجسيم وإيحاء بالتمزق النفسي.تصور الخواطر جسماً جري استعارة مكنية ]خواطري المى[( 14) 
 تشبيه لخواطره  بالسحاب وهي صورة توحي بقوة امتزاجه بالطبيعة . ]خواطري ادامية السحاب[ : -
تصهور السهحاب األحمهر جسهماً يسهيل منهه الهدم، وفيهها توضهيح للفكهرة   استعارة مكنية ]دامية الس حاب[ : -

 . كببرسم صورة لها . والخيال في البيت مر
  كلمة متكلفة لتكملة القافية، ألنها ال تضيف جديًدا بعد قوله )تجاه نواظرى(. ]إزائي[ : -
 ذكرتك أجمل من تذكرتك ألنها تدل على عدم النسيان .  –
 أسلوب البيت خبري إلظهار الحزن واأللم -
   كناية عن شدة أحزان الشاعر . ]الدم  من جفني يسي [ : (  15)  
مشعشعا بسنا الشعاع أفضل من كسنا الشعاع ألنها تدل على امتزاج الشاعر بالطبيعة و  يسيل الدمع -

 انعكاس أحاسيسه عليها  
 والدقة في اختيار العالقة الجزئية، وسر جماله اإليجاز عالقته العينمجاز مرسل عن  ]جفني[ : -

 ، وال يحتاج ألن يوصف بالمترائي]المترائي[ : كلمة متّكلفة لتكملة القافية، ألن الشعاع ظاهر بالفعل 

 أسلوب البيت خبري إلظهار الحزن واأللم. -
 بالنضار، وهو الذهب، وسر جماله التوضيح .) الضمير الهاء ( : تشبيه بليغ للشفق ]ن اره[ (  16) 
صهرح بالمشهبه بهه،  حيث شبه السهحاب األحمهر بهالعقيق، وحهذف المشهبه و استعارة تصريحية ]الع يق[ : -

 جمالها توضيح الفكرة برسم صورة لها، وسر 

ويمكهن والجمع بين ]نضار ـ عقيق[ يخالف الجو النفسي الحزين ؛ ألن " الذهب، والعقيق" يوحيان بالسهعادة 
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الرد بأنه أراد األلوان التى اجتمعت  ) األحمر مع األصفر مع األسود ( فزادت من  من كآبته ألن اجتماعها 
 يعطى لونا كئيبا قاتما  .

 .محسن بديعي/طباق يبرز المعنى و يوضحه بالتضاد  ]الشمس ـ وسودا [ : -
 أسلوب البيت : خبري إلظهار األسى . -    مراعاة نظير تثير الذهن . ]ن ار ـ ع يق[ : -
فقد شبه صورة الشمس، وهى تمر بين سحابتين بصورة  البيت السابع عشر كلّه " تشبيه تمثيلي "   ( 17)  

ههو يوضهح الفكهرة ويهوحي  قد انعكست عليهها ألهوان الشهفق فكانهت حمهراء، و بين جفنين، و دمعة تسقط من
 بحزن الشاعر .

تقطهرت (  –توحى بأن اآلالم فى نفسه تقتلة قتال بطيئا . و قد ظهرت دقهة الشهاعر فهى ) تحهدرا  ت طرت : -
 ألن الشمس تميل و تنحدر أوال نحو الغرب ثم تتقطر وتسقط ثم تختفى . 

 لوب البيت خبري إلظهار األسى والحزن .أس -
تصههور الكههون إنسههانا يههذرف آخههر دمعههة وسههر جمالههها    اسههتعارة مكنيههة ]آخةةر دمعةةة للاةةون[ : -(  18) 

 .التشخيص، وتوحي بتجاوب الكون معه 
ولكهن  حهىمجاز مرسل عن الشاعر ، عالقته اعتبار ما سهيكون ، حيهث ال رثهاء إلنسهان علهى  ]لرثائي[ : -

  ته .بعد مما
 البيت كله : كناية عن إحساس الشاعر بقرب نهايته  -
 .عاب النقاد ) أدمعي ( ألنها جمع قلة وكان األحسن منها جمع الكثرة ) دموعي (  -
 . يمكن الرد على ذلك بأنها ) آخر األدمع ( فهي قليلة، وال عيب في ذلك و  -
 أسلوب البيت خبري إلظهار الحزن . -
 . اليأس من الحياة كناية عن التشاؤم و ت يومي زائالً[ :]اأنني آنس (  19) 
 مجاز مرسل عن " العمر " عالقته / الجزئية وسر جماله اإليجاز والدقة في اختيار العالقة . ]يومي[ : -  
 تصور مشهد الغروب مرآة تعكس نهايته .  استعارة تصريحية ]المرآ [ :  -
 ايته بالمساء. تصور نه  استعارة تصريحية ]مسائي[ : -
 . أسلوب البيت : خبري إلظهار الحزن واليأس -

 التعليق

 الغرض الشعرى : الوصف المطور . ) يصف الطبيعة من خالل نفسه الحزينة ( -
 اللون األدبى : وجدانى عاطفى . -الفن الشعرى : غنائى .         -
 المدرسة الشعرية : الرومانسية . -
 تية فالشاعر يتحدث عن موقف خاص عاشه و تجربة عاناها بنفسه .تجربة ذا : نوع التجربة -

 من مالمح التجديد  من مالمح المحافظة على القديم
  التزام الوزن ووحدة القافية. -1
 . فى بعض صوره  التأثر بالخيال القديم -2
 أصالة اللغة ودقتها. -3
 

 .  وصف مطورالموضوع جديد فهو  -1
 دور حوله األفكار .اختيار عنوان للنص ت -2
 رسم الصورة الكلية و صدق العاطفة. -3
 . الجمع بين أصالة القديم وروعة الجديد -4
 الوحدة العضوية و مزج النفس بالطبيعة . -5

 مالمح شخصية الشاعر :  - 
 .واسع الثقافة، عميق الفكر  -2.           ، مرهف الحس  رقيق الشعور -1
مجدد في الشعر فهو رائد المدرسة ناقد و   - 4.                         ررائع التصوير والتعبي - 3

 .الرومانسية 
 الحظ معى ما يلى : -
السر فى غلبة التشبيه فى شعر مطران أنه يمزج نفسه بالطبيعهة و يقهارن بينهه و بينهها و لكهى تتضهح ههذه  -

رة الوحيدة التى يوجد فيها المشبه والمشبه به المقارنة لدى القارئ يحسن باألديب استخدام التشبيه ألنه الصو
 أكثر تأثيرا فى النفس . مقارنة واضحة وظاهرين . وتكون ال

يعههد مطههران رائههد النزعههة الرومانسههية فههي الشههعر الحههديث ، وصههاحب التيههار الوجههداني فيههه ؛ فهههو أسههبق  -
ثقافههة الفرنسههية التههي يظهههر فيههها تههأثره بال المعاصههرين إلههى هههذا المههذهب لنشههأته فههي طبيعههةلبنان الجميلههة ، و

قصيدته )المساء( نموذج  الطابع الرومانسي ، و لهههذا االتجههاه ؛ فقههد مههزج نفسههه بالطبيعههة و



                                                                                                   سلسلة النوابغ التعليمية                                                                                                      
 فى اللغة العربية

                                                                                                                                                                                          األستاذ : كمال عبد رب النبى
  01022632151ت : 

112 

انعكس ذلك علهى نظرتهه للطبيعهة ، فجعلهها حزينهة تشهاركه حزنهه وتصهور لهه نهايتهه مهع  بث فيها الحياة  و
 نهايته .و قدوم المساء ، فكأنه يرى في المرآة صورة لمساء عمره 

 :يتميز الخيا  عند الرومانسيين  -
كلي ، يشمل أجزاء الطبيعة وخطوط الصوت واللهون والحركهة ، وفيهه امتهداد وتركيهب يهدل علهى خيال بأنه 

وقصهيدة )المسهاء( خيهر مثهال  -العمق ، ويؤثر في النفس ، ويميل إلى الحزن ، ويوحي بالغربة وشدة األلم .
 واضح لذلك .

لعنوان ) المساء ( و ختمها بـ ) مسائى ( ليوضح تجربته التى انتهت بالفشل و الحزن . و جعل الشاعر ا - 
 عبر الشاعر عن العمر باليوم ألن عمر اإلنسان مهما طال فهو قصير .

 : ماذا كانت دوافع الغربة عند خليل مطران ؟ وإلي أي مدى نجحت الغربة في تحقيق هذه الدوافع ؟  س
مهن ناحيهة الجهو النفسهى للهنص  من صفات شعراء الرومانسية ، وكانت دوافعها عنده : جـ : الشعور بالغربة

فكمهها هههو معلههوم أن الشههاعر تعههرض لتجربههة حههب فاشههلة و نصههحه أصههدقاؤه بالههذهاب إلههى األسههكندرية التههى 
عر : اعتبرها غربة ضاعفت  آالمه و أحزانه ) الفكرة األولى فى النص (. أما الناحية العامهة فهى حيهاة الشها

مههن اضههطهاد األتههراك لههه ، وشههعوره باختالفههه عمههن حولههه فههي الفكههر  افههراره مههن وطنههه إلههي فرنسهها خوفهه
واإلحسههاس ؛ فهههو غريههب بيههنهم ، وقههد نجحههت هههذه الغربههة فههي تحقيههق دوافعههها والتحليههق فههي سههماء الخيههال 

 الحزين واالتجاه الرومانسي الذي عرف به .

 أسئلة يجيب عنها الطالب 

  (1 ) 

ـِة بالُمنَــــــــــى                              في ُغربــــــٍة ـ إن1  تَُكوُن َدَوائِـي –قالُوا  –ي أقَْمُت على التَِّعلَـّ
ــــــف النِّـــيراَن ِطيُب َهـــــَواِء ؟2  ـ إن يَْشِف َهذا الِجْسَم طيُب َهوائــِهــا                              أيُلَّطِ
 طوافي فِي البـــالِد وِعلّـَـــــــــةٌ                             في ِعــــــلٍة منفــــاي الْستِشفَـــــــاءِ  ـ َعبثٌ  3

ُد بعنــــ4 ٌد                              بَِكــــــآبَتِـي ، ُمتَفَــــــّرِ ٌد بَصبابِتَـيِ ، متـفــــــــــــــّرِ  اَئِــيـ متفـّرِ

 ومضاد:"الكآبة"فى جمل توضح معناها. هات مفرد " ُمنى" ،والمراد بـ " التعلة"  -)أ(  
 للقصر(  -لتقوية الحكم  -التقديم في )عبث طوافي(: )لالهتمام  -
 اسم مكان( -اسم مفعول  -)اسم فاعل         )متفرد( من المشتقات:  -

 ى اختيار الكلمات ؟ما الفكرة التى تدورحولها األبيات؟ وما أثر عاطفته ف  -)ب( 
 و ما نتيجتها ؟ما المراد بالغربة؟ وما دوافعها؟   -)جـ( 

  (2 ) 

 ـ شاٍك إلي البَحر اضطَراَب َخـَواطري                              فيجيبُنــــــي بريَـــــاحه الَهوجــــاءِ  5
 قلبَـــا َكَهـــذي الَصَّخـــرة الصمـــــاءِ         ـ ثاٍو على َصخر أَصمَّ وليـــــَت لـــــي                       6

َُّهــا كالسُّــــقم في أعَضــــــائـي7  ـ ينتابُها َموج َكَمـــــــــوج َمَكارهـــي                               ويَفُت
 َكَصـــدري ســــاعة اإلمســـاءِ  ـ و البَحر َخفاُق الَجَوانــــــب ضائـــٌق                               َكَمـــدا8

 :مما بين القوسين اختر الصحيح   -(  أ ) 
 خطير ( –خاطرة  –خطر  –مفرد خواطرى ) خطرة  -
 قلق ( –مضطرب  –مقيم  –مرادف )ثاو( : ) ثابت  -
 متعة ( –سرورا  –راحة  - مضادا )كمدا ( : ) رضا  -
اء –ُصمُّ  -)صمام        جمع )أصم(: -  ( صمم  – أصمَّ
 ( نبه  – انتاب –تناوب  -مصدر )ينتاب(: )نوبة  -
 (التعظيم  – التهديد –اإلعجاب  -غرض الخبر في البيت الثالث: )اإلشفاق  -
 تعبر األبيات عن الحالة النفسية للشاعر من خالل مناجاته للطبيعة وضح ذلك  -(  ب )
 يا ووضحهما وبين قيمة كل منهما الفنيةاستخرج من األبيات صورة خيالية ومحسنا بديع  -(  ج )
وبين  -أيهما أفضل : أن يقول الشاعر ) هائج الجوانب ( أو )خفاق الجوانب ( . علل لما تقول   -(  د )

 ؟ لماذا خص الشاعر مناجاة البحر بساعة اإلمساء
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 (3 ) 

 صعدت إلى عينــي من أحشــــــــائي     ـ تغــــشى البرية كـــــدرة وكأنهـــــا                           9
 واألفق معتكر ,قـــــريح جفنــــه                               يغضي علــــى الغمرات واألقــــــذاء -10
 ـ يا للغــــــروب وما به من َعبـــــــرة                               للمستهــــــام وِعـــبرة للرائـــــــــي11
 ـ أو ليس نزعاً للنهــــــار وصرعــــة                              للشمــس بــين مـــآتــم األضـــــواء؟12

 ألقذاء " فى جملتين من تعبيرك.اضع مرادف " تغشى "، ومفرد "   -)أ(  
 برأ(  -برو  -نبحث في المعجم الوسيط عن )البرية( في: )برى  -     
 حزنًا مكتوًما(. -ضيقًا  -(: بأًسا مرادف )كمدا -      
 استغاثة(  -تعجب  -)يا للغروب( أسلوب: )نداء للتنبيه  -       
 في األفراح واألحزان( -في األحزان  -)المآتم(: )مجتمع الناس في األفراح  -      
 رأى الشاعر الطبيعة من خالل نفسه. وضح ذلك.  -)ب( 
 نا من ألوان البديع، وبين سر جماله.من البيت الثالث استخرج لو  -)جـ( 
 )جنائز األضواء( أي التعبيرين أجمل؟ ولماذا؟ -)مآتم األضواء(  - ) د (

 (4 ) 

 ـ ولقد ذكرتك والنهـــــار مـــــــودع                                والقلـــب بــين مهابــــة ورجـــــــــاء13
 ي                               كلمي كـــدامية السحـــــاب إزائــــيـ وخواطري تبدو تجـــاه نواظـــــر14
 ـ والدمع من جفني يسيل مشعشعــاً                               بسنا الشعـــــاع الغـــارب المترائـــــي15
 ق على ذرا ســـــــوداءـ والشمس في شفق يسيـــل نضـاره                                 فــــوق العقيــــ16
 " في جملتين من تعبيرك .  نهار" وجمع " ال مهابةضع مرادف "  -(  أ ) 

 مختلطا(  -متفرقا  -مرادف )مشعشعا(: )مضيئا  -       
 كلمة( -متكلم  -)كلمى( جمع: )كليم  -       
وضح هذا الموقف من لجأ الشاعر إلي البحر يشكو له همومه ،وأقام على صخر ال يحس بآالمه . -)ب( 

 خالل هذه األبيات . 
 .عين في األبيات صورة خيالية ،ووضحها ، ثم اذكر قيمتها الفنية  -( ـ)ج

  (5 ) 
 ـ مرت خـــالل غمامتين تحــــــــدرا                               و تقطــــرت كالــــدمعــة الحمـــراء17
 ــون                                قد مزجت بآخــــر أدمعـــــي لرثائيـ فكأن آخر دمعــــــــــة للكـــــــ18
 ـ وكأنني أنســـــت يومي زائــــــــــال                               فرأيت في المــــــرآة كيف مســـــائـي19
 ) أ ( اختر الصواب مما بين القوسين : 
 كناية ( -استعارة  -تشبيه  كأنني آنست يومي زائال : صورة نوعها ) -
 زيل ( -زول  -) زال     نبحث في المعجم عن ) زائال ( في :  -

 ) ب ( امتزج الفكر بوجان الشاعر . وضح ذلك من خالل األبيات .
 يقال أن الغرض الشعري لهذه القصيدة قديم ، وقد جدد فيه مطران . وضح .  (جـ ) 
 ورة كلية( ووضحها . استخرج من األبيات لوحة فنية )ص ( د) 

  ) هـ ( وضح الخيال فى البيت األخير موضحا رأيك .
 (6 ) 

 ـ ولقد ذكرتك والنهـــــار مـــــــودع                                والقلـــب بــين مهابــــة ورجـــــــــاء13
 ي كـــدامية السحـــــاب إزائــــيـ وخواطري تبدو تجـــاه نواظـــــري                               كلم14
 ـ والدمع من جفني يسيل مشعشعــاً                               بسنا الشعـــــاع الغـــارب المترائـــــي15
 ـ والشمس في شفق يسيـــل نضـاره                                 فــــوق العقيــــق على ذرا ســـــــوداء16

 الصواب مما بين األقواس لما يلى:تخير   -)أ( 
 خوف وإشفاق: حيرة وتردد( -" مهابة " يراد بها: )إجالل و احترام -
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 َخْطرة( -خاطر ة -" خو اطرى" مفرد ها: )خطر -
 النشاز( -القبح -" السنا " مضادها: )الظلمة -

 اشرح ذلك. -يرى الطبيعة من خالل وجدانه -فى األبيات -الشاعر  -) ب( 
ئم اذكر سر الجمال فى التعبير بقوله: ".........  -عين فى البيت األول صورة بيانية، وبين أثرها  -)جـ( 

 بين مهابة ورجاء" فى البيت نفسه.
 (7 ) 

 ـ و البَحر َخفاُق الَجَوانــــــب ضائـــٌق                               َكَمـــدا َكَصـــدري ســــاعة اإلمســـاءِ 8
 شى البرية كـــــدرة وكأنهـــــا                               صعدت إلى عينــي من أحشــــــــائيـ تغــــ 9

 واألفق معتكر ,قـــــريح جفنــــه                               يغضي علــــى الغمرات واألقــــــذاء -10

 اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين :  -) أ ( 
 مضطرب(  -محلق   -)مرفرف        مرادف )خفاق( : - 1    
 الحزن(  -االضطراب   -)معتكر( توحي بـ : )الضيق  - 2    
 محشو(  -حشا   -)حشو          مفرد )أحشاء( : - 3    
 تشبيه( -مجاز -لون بياني نوعه : )استعارة مكنية  )تغشى البرية كدرة( - 4    
 سرورا(   -متعة   -) رضا       مضادا )كمدا( :  - 5    

 لماذا خص الشاعر )ساعة المساء( بالذكر ؟   -)ب( 
 استخدام صيغة المبالغة )خفّاق( ؟  - 1ماذا أفاد :   -)جـ( 

 الجمع بين )الغمرات( و )األقذاء( ؟   - 2                           
 ما رأي النقاد في كلمة )أحشائي( ؟   -)د(  
 وضح ذلك . . دة العضوية في األبياتظهرت الوح  -)هـ(  
 
 
 
 
 

  أحمد حسن الزيات        االجتماعي التااه  صور من
 التعريف بالااتب :

سهنوات وكهان  م ، حفظ القرآن الكريم ـ تعلّهم فهي األزههر الشهريف عهدة1885 من مواليد محافظة الدقهلية -
م ، كمها التحهق بمدرسهة الحقهوق الفرنسهية 1908التحق بالجامعهة األهليهة بعهد إنشهائها زميالً لطه حسين ، و

وحصل فيها على ليسانس الحقوق . أنشهأ مجلهة " الرسهالة " ، واختيهر عضهواً بهالمجمع اللغهوي المصهري ، 
 م . 1968م ، توفي عام 1961كما حصل على جائزة الدولة التقديرية في األدب عام 

رسالة ونشر تحت عنوان )كيف عالج اإلسالم الفقهر؟( ، المقال من مقاالته التي التي كان يفتتح بها مجلة ال -
 م . 1953وقد جمعت هذه المقاالت في كتاب بعنوان )وحي الرسالة( الذي نال عليه جائزة الدولة عام 

 التمميد:
و أن يتضـامن أبنـاء المجتمـع ويتسـاندوا فيمـا بينـهم سـواء أكـانوا أفـراداً أ  المقصود بالتكافـل االجتمـاعي  

جماعـات ، صغاراً وكباراً ، رجاالً ونساء ، حكاماً أو محكومين على اتخاذ مواقهف إيجابيهة دوافعهها إيمانيهة 
نبيلة ، تهدف إلى غايات كريمة ، تنتهي إلى تحقيق الرعاية االقتصادية واالجتماعية واألخالقية لجميع أبنهاء 

وغير ذلك . بهـدافع مهـن شهـعور   ليم ، نشر العلمالمجتمع كرعاية اليتيم ِمن مأكل ومشَرب ودواء وكساء وتع
وجـداني عميـق ينبـع مـن أصـل العقيـدة اإلسـالمية ؛ ليعـيش الفـرد في كفالـة الجماعـة ، وتعهـيش الجماعهـة 
بمؤازرة الفرد ، حيهث يتعهاون الجميهع ويتضهامنون إليجهاد المجتمهـع المسهتقر المتهوازن األفضهل الهذي يهدفع 

 من الذين يحاولون خْرق سفينة المجتمع . فراده ويحاول أن يوفر له سبل الحماية بقوة الضرر عن أ
 المستح ون للتااه  : 
كفالة اليتيم  - العجزة والمعوقين والمرضى  -األرامل والمطلقات  -الفقراء والمساكين واأليتام  -كبار السن  
نصهـرة  -حمايهة الضهعيف  -ساعدة الفقراء م -رعاية الشيوخ والعجزة  -أصحاب العاهات  -رعاية اللقيط  -
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التعههاون الكامههل فههي حههالتي الرخههاء  -التعههـاون الشههـامل فههي الصههـالح العههـام  -إغاثههـة الملههـهوف  -المظلههـوم 
 .  والشدة

 العاطفة المسيطر  على الااتب هي هذا النص 
ار الفقهر وكوارثهه ، وقهد على المجتمع مهن أخطه عاطفة اإلعجاب بتشريعات اإلسالم االجتماعية مع اإلشفاق

 جاءت ألفاظ الكاتب وتعبيراته وأساليبه ومحسناته وأخيلته صدى لتلك العاطفة الصادقة ومعبرة بقوة عنها .
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 النص :
)عالج اإلسالم الفقهر عهالج مهن يعلهم أصهل كهل داء ومصهدر كهل شهر وقهد أوشهك ههذا العهالج أن  - 1

سهالم شهأناً وأكثهر أوامهره ذكهراً وأوفهر مقاصهده عنايهة ولهو ذهبهت يكون بعد توحيد هللا أرفع أركان اإل
تتقصى ما نزل من اآليات وورد من األحاديث في الصدقات والبر لحسبت أن رسالة اإلسالم لم يبعث 
بها هللا محمدا آخر الدهر إال لينقذ اإلنسهانية مهن غوائهل الفقهر وجرائهر الجهوع وحسهبك أن تعلهم أن آي 

أربع وآي الحج بضع عشرة وآي الصالة ال تبلغ الثالثين أما أي الزكاة والصهدقات  الصيام في الكتاب
 فإنها تربو على الخمسين( .

 
)كأنمهها اختههار هللا لكفههاح الفقههر أشههح الههبالد طبيعههة وأشههد األمههم فقههراً ليصههرعه فههي أمنههع حصههونه  - 2

يهف مصهر وسهواد العهراق وأوسع ميادينهه فهإن الفقهر إذا انههزم فهي قفهار الحجهاز كانهت هزيمتهه فهي ر
ته  ( . أسرع وأسهل ثم اختار هللا رسوله فقيراً ليكون أظهر لقوته كما اختاره أمياً ليكون أبلغ لُحجَّ

 
الهدعوة العظمهى مهثالً محزنهاً لمها يجنيهه الفقهر علهى بنهي اإلنسهان مهن  )كانت جزيرة العرب إبَّهان - 3 

كابههدة الحرمهان وقتههل األوالد وفحهش الربهها وأكههل الغرائههز وتمزيهق العالئههق ومعانهاة الغههزو وم تَْضهرية
الكبراء وأثرة األغنياء وفقد األمهن وانحطهاط المهرء إلهى الهدرك األسهفل  السحت وتطفيف الكيل وعنت

المحكهم  من حياة البهيم فلما أرسل هللا رسوله بالههدى وديهن الحهق كانهت معجزتهه الكبهرى ههذا الكتهاب
ً  الذي جعل هذه األشالء الدامية عهام القهوة ونسهخ ههذه الهنظم الفاسهدة بدسهتور متهين  شهديد األْسهر جسما

 القواعد خالد الحكمة( . 
 
أظفار الفقر وأسا كلوم الفقراء وقمع جرائر البهؤس فهألف  قلَّم )ثم كانت بوادر اإلصالح اإللهي أن - 4

ألمهوال بين القلوب وآخى بين الناس وساوى بهين األجنهاس وعصهم النفهوس مهن القتهل الحهرام وطههر ا
من الربا الفاحش ثم عالج الداء األزلي نفسه بمها لهو أخهذ بهه المصهلحون لوقهاهم شهرور ههذه الحهروب 

حياة الناس وكفاهم أخطاء هذه المذاهب التي قوضهت بنهاء المجتمهع عالجهه بالسهفارة بهين  أمضَّت التي
دفع مالهك عهن ملكهه االعتراف بحق التملك واالحتفاظ بحرية التصرف فال يُه الغنى والفقير على أساس

حر في إرادته إنما جعهل للفقيهر فهي مهال الغنهى حقها معلومهاً ال يكمهل دينهه إال بأدائهه ذلهك  يعاَرض وال
عليها اإلسالم فهال ههو فهرع وال نافلهة وال فضهلة  بُني الحق هو الركن الثالث من األركان الخمسة التي

 )... 
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كاة والصدقات ... عالجه من طريق الكسهر مهن )كذلك عالج الفقر من طريق آخر غير طريق الز - 5

الغنههي فههي الزهههد وأمههر  فرغَّههب الطمههوح والغههض مههن إشههراف الطمههع حههدة الشهههوة والكههف مههن َسههورة
 الواجد بالقناعة ومدح الفقير بالتعفف .

وكرم نفسه فأعطى من فضهل وواسهى  لو أن كل مسلم أدى حق هللا في ماله ، ثم استقاد ألْريَِحيّة طبعه
السالم في األرض ويُشيع الوئام في الناس فتهدأ ضلوع  َعِسيَّاً أن يُقر فَاف وآثر من قلة لكان ذلكمن كَ 

الحاقد وترقأ دموع البائس ويسكن جوف الفقير ويذهب خوف الغنى ويتذوق النهاس فهي ظهالل الرخهاء 
 سعادة األرض ونعيم السماء( .

 
 

 سالم "" بعض األهداف السامية لرسالة اإلالفكرة األولى 
 

)عالج اإلسالم الفقر عالج مهن يعلهم أصهل كهل داء ومصهدر كهل شهر وقهد أوشهك ههذا العهالج أن يكهون بعهد  
توحيد هللا أرفع أركان اإلسالم شأناً وأكثر أوامره ذكراً وأوفر مقاصده عناية ولو ذهبت تتقصى مها نهزل مهن 

الم لم يبعث بها هللا محمدا آخهر الهدهر اآليات وورد من األحاديث في الصدقات والبر لحسبت أن رسالة اإلس
إال لينقذ اإلنسانية من غوائل الفقر وجرائر الجوع وحسبك أن تعلم أن آي الصيام في الكتاب أربع وآي الحج 

 بضع عشرة وآي الصالة ال تبلغ الثالثين أما أي الزكاة والصدقات فإنها تربو على الخمسين( .
 

 اللغويات :
،  أسههاس : أصههل -الغنهى ، االسههتغناء × ج مفههاقر ، فقههور  ، الحاجهة ، الفاقههة الِعههَوز الفقههر : - داوى : عهالج 

اإليمههان  : توحيههد -منبههع ج مصههادر  مصههدر : - دواء ج أدواء× مههرض  : داء - منشههأ ج أصههول ، أُُصههل
، قهْدراً  قيمة شأناً : -جوانب م ركن  أركان : -أحقر ، أحط × ، أرقى  أسمى : أرفع - ِشْرك× بوحدانية هللا 

-، غاياتههه م مقصههد  أهدافههه : مقاصههده -أقههل × أكثههر  : أوفههر -إغفههاالً × وروداً ، إشههارة ، تنويهههاً  ذكههراً : -
العطايهها ، اإلحسههان م  : الصههدقات -تتحقههق ، تههدقق البحههث  : تتقصههى -إهمههاالً × اهتمامههاً ، رعايههة  : عنايههة 

-يرسههل  : يبعههث -تيقنههت ، تأكههدت × لظننههت  : لحسههبت -الخيههر ، اإلحسههان ج البههرور  : البههر -الصههدقة 
 -يهلهك × يخلهص  ينقهذ : -الزمن الطويل الممتهد ج الهدهور ، األدههر  : الدهر -بداية ، أول × نهاية  : آخر 

، جنايات ، ذنهوب  ذنوب : جرائر - شر ، فساد ، مصائب م غائلة : غوائل -البهيمية ×  البشرية : اإلنسانية
بضهع  -آيهات القهرآن م آيهة  آي : - يكفيهك : حسهبك - الشهبع ، االمهتالء× ء الهبطن خهوا : الجهوع -م جريرة 

- : )ز ك و( مادتههاالعطاء المحهدد للفقهراء والمسهاكين ج الزكهوات  : الزكاة -العدد ما بين الثالث والتسع  :
 تنقص ، تقل .× تزيد  : تربو 

 حمة .تعذيب الحيوانات . أي الر اإلنسانيةليس من  -1:  لارن بين
 من ظلمات الكفر . أي البشرية . اإلنسانيةجاء اإلسالم لينقذ  -2                       

 الشـرح : 
حرصاً من اإلسالم على قوة وتماسك األمة فقهد اههتم بمحاولهة التغلهب علهى مشهكلة الفقهر الخطيهرة وعالجهها 

الفقهر الهذي قهد يميهت اإليمهان عنهد  بكافة الوسائل ؛ فكل أمراض المجتمع وشروره وفساده وجرائمهه أساسهها
بعض الفقراء ويجعلهم يسيرون في طريق االنحراف والجريمة ، لذلك يرى الكاتب أن اهتمام اإلسالم بعالج 
مشكلة الفقر يعد من أسمى غايهات اإلسهالم شهأناً وأكثهر أهدافهه بعهد اإليمهان بهاهلل الواحهد األحهد والهدليل علهى 

الفقههر الكثيههر والكثيههر مههن اآليههات واألحاديههث التههي تههدعو إلههى إخههراج الزكههاة اهتمههام اإلسههالم الكبيههر بمشههكلة 
-واإلكثهههار مهههن الصهههدقات واإلحسهههان إلهههى الفقهههراء حتهههى إنهههك لهههتظن أن الخهههالق أرسهههل سهههيدنا محمهههداً 

 ينقذ البشرية من الفقر وفساده والجوع ومصائبه . باإلسالم ؛ ل -  
 التذوق : 

استعارة مكنية ، حيث صّور الكاتب اإلسالم بطبيب يعاِلج والفقهر بمهريض يُعهالَج ،  )عالج اإلسالم الف ر( : 
وتههوحي الصههورة باهتمههام اإلسههالم العظههيم بالقضههاء علههى كههل مظههاهر الضههعف فههي األمههة ، والتعبيههر بالفعههل 

الج( يههدل علههى الثبههوت والتحقههق مههن قههدرة اإلسههالم علههى معالجههة كافههة أمههراض المجتمههع التههي الماضههي )عهه
 تضعفه. 
 اإلسالم الفقر( ؟ ولماذا ؟ قاوم -اإلسالم الفقر  : )عالج أيهما أدق
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ألنهه يهوحي بالرعايهة الدقيقهة والسهليمة التهي تهؤدي إلهى القضهاء علهى أسهباب الفقهر  :اإلسهالم الفقهر(  : )عهالج األدق
 والشفاء منه .

حيث صّور الكاتب عالج اإلسالم للفقر بعالج  : تشبيه )عالج اإلسالم اَلف ر عالج من يعلم أص  ا  دا  ..( 
طبيههب خبيههر مههتمكن مههن أدواتههه ، ويههوحي بههإدراك وتمكههن وفهههم اإلسههالم المؤكههد والتههام لمشههكالت المجتمههع 

  وكيفية القضاء على خطر الفقر .
  يعطي جرساً موسيقياً وإيقاعاً محبباً ل ذن ناقص جناس اشتقاقي ن بديعي /محس  عالج ( : -  )عالج

  طباق يبرز المعنى ويوضحه ويقويه بالتضاد . / محسن بديعي دا ( : -)عالج  
: تعبير يدل على خطهورة الفقهر فأصهل كهل أمهراض وجهرائم المجتمهع نجهد  )أص  ا  دا  ومصدر ا  شر( 

يعطهي جرسهاً موسهيقياً وإيقاعهاً محببهاً له ذن ، ولهه تهأثير  ازدواج محسن بديعي / الفقر عامالً مشتركاً فيها .
  جميل في النفس .

  ً : كنايهة عهن االهتمهام الشهديد  ..( )ولد أوشك هذا العالج أن ياون بعد توحيد هللا أره  أراان اإلسةالم شةأنا
جمههال الكنايههة : اإلتيههان بههالمعنى فههي الشههريعة اإلسههالمية بعههالج قضههية الفقههر وتطهيههر المجتمههع منههه ، وسههر 

بـ " قد والفعل الماضي " لتأكيد المنزلة السهامية فهي  أسلوب مؤكد مصحوباً بالدليل عليه في إيجاز وتجسيم .
 عالج اإلسالم للفقر ، وجاء استخدام اسم اإلشارة )هذا( لتعظيم العالج اإلسالمي لقضية الفقر .

ر اإلسالم ببناء عظيم له أركان يرتكز عليها ، وسهر جمهال الصهورة : استعارة مكنية تصوّ  )أراان اإلسالم( 
 : التجسيم .

استعارة مكنية تصّور اإلسالم بحاكم يأمر بعالج أسباب الفقر ، وسر جمال الصورة   )أاثر أوامره ذاراً( : 
    الكثرة .: التشخيص ، وتوحي باهتمام اإلسالم الشديد بعالج الفقر ، وجاءت )أوامره( جمعاً ؛ لتفيد 

يعطههي  ازدواج  )أرفهع أركهان اإلسههالم شهأناً وأكثهر أوامههره ذكهراً وأوفههر مقاصهده عنايهة( : محسههن بهديعي / 
    جرساً موسيقياً وإيقاعاً محبباً ل ذن ، وله تأثير جميل في النفس .

 . بلوغ منتهى الصفةيفيد التأكيد على قمة العلو والرفعة و : استخدام اسم التفضيل وأوهر( -وأاثر  -)أره   
 جاءت نكرات للتعظيم . عناية( : -ذاراً  -)شأناً  
طريههق عطههف العههام )البههر( علههى الخههاص )الصههدقات( يثيههر الههذهن ويفيههد  : إطنههاب عههن )الصةةدلات والبةةر( 

 العموم والشمول 
  نظير تثير الذهن ، وجاءتا جمعاً ؛ لتفيدا الكثرة . : مراعاة األحاديا( -)اآليات  
 : نتيجة للشرط قبلها )لو ذهبت تتقصى( ، وأسلوب مؤكد بـ)إن( . ( ت أن رسالة اإلسالم)لحسب 
 : تشبيه لإلسالم بالرسالة التي توضح الطريق لعالج آفات البشرية كلها . ( )رسالة اإلسالم 
ء )إال( ، بههالنفي )ال( واالسههتثنا أسههلوب قصههر لةةم يبعةةا بمةةا هللا محمةةدا آخةةر الةةدهر إال لين ةةذ اإلنسةةانية( : ) 

 .  وبتقديم الجار والمجرور )بها( للتخصيص والتأكيد
حيث صّور اإلنسانية بإنسان برجل يُنقذ من الهالك الهذي يُشهرف عليهه ،  استعارة مكنية )لين ذ اإلنسانية( : 

 الصورة بعظمة اإلسالم ، والعبارة تعليل لما قبلها . وسر جمال الصورة : التشخيص ، وتوحي
تشبيه مبتكر شبه الفقر بالشر والفساد الكبير ، وسر الجمال الصورة : التوضيح ، وتوحي   ( :)غوائ  الف ر 

 .  بفظاعة الفقر وآثاره السيئة
تشبيه مبتكر شبه الجوع بالجناية العظمى أو الذنب ، وسر الجمال الصورة : التوضهيح ،  )جرائر الجوع( : 

 وتوحي بفظاعة الفقر وآثاره السيئة .
 جمع يفيد كثرة مصائب الفقر وجناياته المؤكدة على اإلنسان . جرائر( : -)غوائ   
ازدواج )سهجع متهوازن( يعطهي جرسهاً موسهيقياً وإيقاعهاً  محسهن بهديعي / )غوائ  الف ةر وجرائةر الجةوع( : 

   محبباً ل ذن ، وله تأثير جميل في النفس .
 نظير تثير الذهن وتنبهه . مراعاة الجوع( : -)الف ر  
العطههف يفيههد تعههدد وتنههوع مظههاهر اهتمههام اإلسههالم برعايههة الفقههراء رعايههة إجباريههة  لزاةةا  والصةةدلات( :)ا 

طريق عطف العام )الصدقات( على الخاص )الزكهاة(  )الزكاة( ورعاية اختيارية )الصدقات( ، وإطناب عن
 يثير الذهن ويؤكد المعنى ، وجاءت )الصدقات( جمعاً ؛ للكثرة .

ً ِلَم أتى الكاتب   ؟  بـ)الزكاة( مفردة و بـ)الصدقات( جمعا
لصهدقات( جمعهاً ؛ الزكاة( مفهردة ؛ ألنهها عبهادة تهؤدى علهى المهال الفهائض كهل عهام ، بينمها )اأتى الكاتب بـ)

 ألنها تؤدى طوال العام وفي كل األوقات تقرباً إلى هللا . 
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)الصهههدقات والبهههر( ، )الزكهههاة علهههل : تكرارالكاتهههب لهههـ)الصدقات( أكثهههر مهههن مهههرة فهههي الفقهههرة فهههي قولهههه : 
 . والصدقات(

التكرار جاء ؛ للتأكيد على أهميتها وأهمية استمراريتها طهوال العهام فهي محاولهة القضهاء علهى الفقهر فهي أي 
 مجتمع ، وتقديم الحماية والرعاية الدائمة للفقراء .

عظيم في دستور اإلسالم كناية عن االهتمام ال )أما أي الزاا  والصدلات هإنما تربو على الخمسين( : 
القرآن بالقضاء على أهم أسباب الضعف في المجتمع الفقر ، وسر جمال الكناية : اإلتيان بالمعنى مصحوباً 

 بالدليل عليه في إيجاز وتجسيم .
 أسلوب مؤكد بـ)إن( . )هإنما تربو على الخمسين( : 
 تبلغ الثالثين أما أي الزاا  والصدلات هإنما آي الصيام هي الاتاب أرب  وآي الحج ب   عشر  وآي الصال  ال ) 

الكاتب إلى اإلحصاء )ذكر عدد اآليات( ؛ زيادة في تأكيد فكرة اهتمام اإلسالم الشديد  لجأ :  تربو على الخمسين(
 بمعالجة قضية الفقر .

         " أسباب اختيار جزير  العرب لافاح الف ر "الفار  الثانية 
 

كفاح الفقر أشح البالد طبيعة وأشد األمم فقراً ليصرعه فهي أمنهع حصهونه وأوسهع ميادينهه )كأنما اختار هللا ل 
فإن الفقر إذا انهزم في قفار الحجاز كانت هزيمته في ريف مصر وسواد العراق أسرع وأسهل ثم اختهار هللا 

ته  ( . رسوله فقيراً ليكون أظهر لقوته كما اختاره أمياً ليكون أبلغ لُحجَّ
 

 :  اللغويات
أغنى ، أجود × ، أجدب  أقل ، أبخل : أشح -مهادنة × ، مواجهة ، مقاومة  محاربة : كفاح -انتقى  اختار : 

أي أشهد األمهم فقهراً :  -عهالم الكائنهات الحيهة والجامهدة ج طبهائع ، والمقصهود : مهوارد  : طبيعهة -، أخصب 
معاقله  : حصونه -أضعف × أقوى ، أحكم  : أمنع - يقتله ، والمقصود : يزيله ، يمحوه : ليصرعه -أكثرها 
 - م قفر ، وهي أرض خالية من المهاء والهزرع والنهاس ، بلقهع : قفار - أضيق× أرحب  : أوسع -  م حصن
أسهاود  و أسهودة ج أي القرى المحيطة بالمدينهة : سواد العراق -أرض فيها زرع وخصب ج أرياف  : ريف

ً  -أبههرز ، أوضههح  : أظهههر - ، والمقصههود : البسههاتين والههزروع والنخيههل -جههاهالً بههالقراءة والكتابههة  : أميهها
ته -أعجم × أفصح  : أبلغ   .  ، ِحجاج برهانه ، دليله ، ذريعته ج ُحَجج : ُحجَّ

 إن الكفاح في سبيل هللا واجب . أي النضال . - 1  لارن بين :
 . كفاح الغرائز طريق الجنة . أي مقاومتها - 2                        

 الشـرح : 
اختار الخالق أرض الحجاز لكفاح الفقر ألن طبيعة بالد الحجاز طبيعة قاسية فمواردها قليلة للغايهة وبالتهالي 
فالفقر مدقع فيها قاس وشديد وحياة البشر صعبة ، فهإذا ههزم اإلسهالم الفقهر وقضهى عليهه فهي أرض الحجهاز 

و  وقهرى العهراق وأي بلهد آخهر أسههل وأيسهر .  القفر القاحلة كانت هزيمته والقضهاء عليهه فهي ريهف مصهر
اختار هللا رسوله فقيراً ؛ ليكون أوضح لقوته في القضاء على الفقر ، واختهاره أميهاً ؛ ليكهون أقهوى فهي بيهان 

 دالئل الخالق .
 التذوق : 

شهرية تعبير يدل على أنه ال يوجهد مهرض مهن أمهراض الب )اختار هللا لافاح الف ر أشح البالد ..ليصرعه( : 
 إال وله عالج ناجع ومؤكد عند الخالق . 

استعارة مكنية ، حيث صهّور الكاتهب الفقهر بعهدو نكافحهه فهي ميهدان الجههاد ، وسهر الجمهال  )افاح الف ر( : 
 الصورة : التشخيص ، وتوحي بالكراهية الشديدة للفقر.

جهاز بإنسهان شهديد البخهل ، وسهر ، حيث صّور الكاتب طبيعة بالد الح : استعارة مكنية )أشح البالد طبيعة( 
 الجمال الصورة : التشخيص ، وتوحي بشدة الفقر وقسوته .

ازدواج )سههجع متهوازن( يعطهي جرسهاً موسههيقياً  محسهن بهديعي / أشةد األمةةم ه ةراً( : -)أشةح الةبالد طبيعةة  
  وإيقاعاً محبباً ل ذن ، وله تأثير جميل في النفس .

استعارة مكنية ، حيث صهّور الكاتهب الفقهر بهوحش مفتهرس  دينه( :)ليصرعه هي أمن  حصونه وأوس  ميا 
يصرعه الخالق في حصونه المنيعة وميادينه المترامية ، وسر الجمال الصورة : التجسيم ، وتوحي الصورة 

 بقوة اإلسالم ، وإطناب بالتعليل ، والعطف للتنويع .
 . مة المناعة واالتساعيفيد التأكيد على ق استخدام اسم التفضيل أوس ( : -)أمن   
 . التعبير بالجمع للكثرة ميادينه( : -)حصونه  
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ازدواج )سهجع متهوازن( يعطهي جرسهاً موسهيقياً وإيقاعهاً  محسن بديعي / أوس  ميادينه( : -)أمن  حصونه  
   محبباً ل ذن ، وله تأثير جميل في النفس .

ة ، حيهث صهّور الكاتهب الفقهر بعهدو يههزم ويقضهى اسهتعارة مكنيه  )هإن الف ر إذا انمزم هي لفار الحجاز( : 
 عليه في معقله ، وسر الجمال الصورة : التشخيص ، وأسلوب مؤكد بـ)إن( .

 ؟ ولماذا ؟ . )أرض الحجاز( أم )قفار الحجاز( أيهما أدق :
ههي التعبير بـ)قفار( أدق واقوي ؛ ألنه يدل على صعوبة واستحالة الحياة في ههذه األرض ، فهاألرض القفهر 

الخالية من كافة الموارد من ماء وزرع ، وهذا يدل على عظمة اإلسالم الذي وضع العالج الناجع )الفعّهال ، 
 الشافي( لما نظن أنه استحالة أن يعالج .

نتيجة منطقية للشرط قبلها )إذا انهزم في قفار الحجاز( فبعد العسير )هزيمة الفقر  )اانت هزيمته )الف ر(( : 
 .  ( البد أن يكون األمر يسيراً )هزيمة الفقر في ريف مصر وسواد العراق( في قفار الحجاز

استعارة مكنية ، حيهث صهّور الكاتهب الفقهر بعهدو  ( : )اانت هزيمته )الف ر( هي ريف مصر وسواد العراق 
 أي مكههان ، وجهاء اسههتخدام الفعهل بصههيغة الماضهي )كانههت( ؛ ليفيهد الثبههوت والتحقهق مههنيههزم ويقضهى عليههه فهي 

 هزيمته المؤكدة طالما نفذنا تعاليم اإلسالم . 
  طباق يبرز المعنى ويوضحه ويقويه بالتضاد . / محسن بديعي ( : ريف -)لفار  
الكناية : اإلتيان بالمعنى مصحوباً  جمال كناية عن النخل والشجر والزرع الكثير ، وسر ( : )سواد العراق 

 بالدليل عليه في إيجاز وتجسيم .
سههجع  إطنههاب بالتعليههل لإلقنههاع بههالفكرة ، و محسههن بههديعي / لياةةون أبلةةغ لحجتةةه( : -أظمةةر ل وتةةه )لياةةون  

 يعطي جرساً موسيقياً وإيقاعاً محبباً ل ذن ، وله تأثير جميل في النفس .
   " الفقر وأضراره في الجاهلية "الفكرة الثالثة 

                         
عوة العظمهههى مهههثالً محزنهههاً لمههها يجنيهههه الفقهههر علهههى بنهههي اإلنسهههان مهههن الهههد )كانهههت جزيهههرة العهههرب إبَّهههان 

الغرائز وتمزيق العالئق ومعاناة الغهزو ومكابهدة الحرمهان وقتهل األوالد وفحهش الربها وأكهل السهحت  تَْضرية
الكبراء وأثرة األغنياء وفقد األمن وانحطاط المرء إلى الدرك األسهفل مهن حيهاة البههيم  وتطفيف الكيل وعنت

المحكم الهذي جعهل ههذه األشهالء  ا أرسل هللا رسوله بالهدى ودين الحق كانت معجزته الكبرى هذا الكتابفلم
 عام القوة ونسخ هذه النظم الفاسدة بدستور متين القواعد خالد الحكمة( .  جسماً شديد األْسر الدامية

 اللغويات : 
:  الةدعو  العظمةى -خهالل ، أثنهاء ، وقهت  إبَّةان : -أرض يابسة تحيط بها المهاء ج جهزر وجزائهر : جزير  

 يجنيةةه -ج أمثلههة ، ُمثههل  مثههالنموذجههاً ج أمثههال ، بينمهها  مةةثالً : -: الههدعوة لإلسههالم  والمقصههودالكبههرى ، 
أي إثارتهها  تَْ ةرية الغرائةز : -أي الشههوات م غريهزة  الغرائةز :كبهت × إثهارة بشهدة  تَْ رية : -يحصده  :

إرههاق ، تعهب ،  معانةا  : -الهروابط ، الوشهائج م عالقهة  العالئةق : -وْصل × ع تقطي تمزيق : -بشدة وقوة 
االكتفهاء ×  المنع ، العوز : الحرمان -مقاساة ، معاناة  ماابد  : -القتال ، الحرب  الغزو : -راحة × مكابدة 

ى أصههل المههال الزيههادة علهه الربةةا : -حسههن × قههبح  هحةةش : -أي الههذكر واألنثههى فكههل مولههود ولههد  األوالد : -
 -اسهتيفاء × إنقاص الوزن وإبخاسهه  تطفيف الاي  : -المكسب الحرام ج أْسَحات  أا  السحت : -المقترض 

أنانيهة ، حهب  أثةر  : -الحثالهة ، الحقهراء م كبيهر × علية القهوم ، العظمهاء  الابرا  : -مكابرة ، ظلم  عنت :
اإلنسهان ج  المةر  : -سهمو ، رفعهة × ، تهدهور  انحهدار انحطاط : -صون × ضياع  ه د : -إيثار × النفس 
األسهمى ، × األدنهى  األسف  : -الدرج ، الدرجة ألعلى × الطبقة السفلى ، الدرجة ألسفل  الدرك : -الرجال 
 الحيوان ج بُْهم ، بُُهم  البميم : -عْيش ج حيوات  : حيا  -األرقى 

أمهر خهارق للعهادة  معجزتةه : -الباطهل ×  الحةق -أي اإلسهالم  : ديةن الحةق -الضالل × الرشاد  المدى : -
األشةال   -: القهرآن الكهريم  والمقصودالمتقن ،  : الاتاب المحام -  يعجز اإلنسان أن يأتي بمثله ج معجزات

× : شهامل  عام -قوي الَخْلق  شديد األْسر : -أي الملطخة بالدم ، النازفة  : الدامية -البقايا الممزقة م ِشلو  :
 -الصهالحة × الطالحهة ، التالفهة  الفاسةد  : -الطهرق م نظهام  النظم : -ثبت × أزال ، محا  نسخ : -الخاص 
 ال واعةةد : -ضههعيف × قَههوّي ، َصههْلب ، مكههين ، راسههخ ج ِمتَههان  : متةةين -قههانون عههام ج دسههاتير دسةةتور :

 . فاٍن × باٍق ، دائم  خالد : -األسس ، المبادئ م القاعدة 
 " . أي في الحبس . األسر" وقع الجندي في  - 1قارن بين :         

 القلوب بخلقه" . أي شدها. أسر"هذا الفتى  - 2                                
 " . أي َخْلقَُهم . أْسِرَفُهمْ قال هللا تعالى : "وَشَدْدنا  - 3                               

 الشـرح : 
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يرة العربية البائس عند قدوم اإلسهالم بنهوره حيهث كانهت مثهاالً صهارخاً يبين الكاتب في هذه الفقرة حال الجز
لما يفعله الفقر باإلنسهان مهن حيهث الغرائهز مسهيطرة بشهدة علهى حيهاة البشهر ، والعالقهات والهروابط إنسهانية 
مها ممزقة ، والمعاناة شديدة بسبب الحروب التي تقع ألتفه األسهباب والتهي ال تنتههي ، والحرمهان القاسهي . ك

تفشههت الصههفات الذميمههة كقتههل األبنههاء )وأد البنههات( وفحههش الربهها وأكههل الحههرام وإنقههاص المههوازين ومكههابرة 
الزعماء وبعدهم عن الحق واألنانية من األغنيهاء وضهياع ل مهن واألمهان وتهدهور لمنزلهة الفهرد لتصهل إلهى 

الههدى ومعهه دسهتوره القهرآن درجة أقل من درجهة الحيهوان فلمها بعهث الخهالق رسهوله باإلسهالم ديهن الحهق و
الكريم الذي جمع هذه األشالء والبقايا الجريحة فغير القوانين الفاسدة بدستور قوى ذا أسس خالدة باقية تعلهي 
مههن قيمههة الجماعههة وتقههر بأنههه ال يوجههد مههع العدالههة االجتماعيههة إنسههان قههوي بمالههه وسههلطانه وآخههر ضههعيف 

 وشأنه. بفقره
 التذوق : 

 : تشهبيه ألحهوال لجزيهرة العربيهة الدعو  العظمى مةثالً محزنةاً لمةا يجنيةه الف ةر( رب إبَّان)اانت جزير  الع 
، وسر جمال الصهورة : التوضهيح ، وتهوحي الصهورة بالسهوء  لما يسببه الفقر في أي مجتمع المحزن بالمثل

 الشديد ألحوال المجتمع في ذلك الوقت .
، وسههر جمههال  اتههب الفقههر إنسههاناً يجنههي أسههوأ محاصههيل اسههتعارة مكنيههة حيههث صههّور الك )يجنيةةه الف ةةر( : 

 الصورة : التشخيص .
استعارة مكنيهة صهّور إثهارة الغرائهز محصهوالً يجنهى ، وسهر جمهال  )يجنيه الف ر .. من ت رية الغرائز( : 

 الصورة : التجسيم ، وتوحي بالعائد السيئ للفقر .
الغرائههز إنسههاناً يثههار ، وسههر جمههال الصههورة : اسههتعارة مكنيههة حيههث صههّور الكاتههب  )ت ةةرية الغرائةةز( : 

 التشخيص 
اسههتعارة مكنيههة تصههّور الههروابط بأشههياء ماديههة تمههزق وتقطههع ، وسههر جمههال الصههورة :  )تمزيةق العالئةةق( : 

 التجسيم ، وتوحي باألثر السيئ الذي يخلفه الفقر في العالقات اإلنسانية .
ازدواج )سههجع متههوازن( يعطههي جرسههاً موسههيقياً  ي /محسههن بههديع )ت ةةرية الغرائةةز   وتمزيةةق العالئةةق( : 

   وإيقاعاً محبباً ل ذن ، وله تأثير جميل في النفس .
 استعارة مكنية تصّور الغزو بمرض نعانى منه ، وسر جمال الصورة : التوضيح . )معانا  الغزو( : 
 إطناب بالترادف يؤكد ويقوي المعنى . ماابد ( : -)معانا   
، وسر جمال الكناية : اإلتيان بالمعنى مصحوباً بالدليل عليه في إيجاز  كناية عن وأد البنات :)لت  األوالد(  

 وتجسيم .
اسهتعارة مكنيهة تصهّور السهحت )المكسهب الحهرام( بطعهام يؤكهل ، وسهر جمهال الصههورة :  )أاة  السةحت( : 

 التجسيم ، وتوحي بانعدام الضمير وسوء الخلق .
، وسهر جمهال الكنايهة : اإلتيهان بهالمعنى  السرقة في الميزان ، وانعهدام الضهميركناية عن  )تطفيف الاي ( : 

 مصحوباً بالدليل عليه في إيجاز وتجسيم . 
، وسهر جمهال الكنايهة : اإلتيهان بهالمعنى  كناية عن الالمباالة بهآالم الفقهراء والمستضهعفين )أثر  األغنيا ( : 

 مصحوباً بالدليل عليه في إيجاز وتجسيم .
   سجع يعطي جرساً موسيقياً وإيقاعاً محبباً ل ذن محسن بديعي / الابرا  وأثر  األغنيا ( : نت)ع 
يفقهد ، وسهر جمهال الصهورة : التجسهيم ، وتهوحي  كنية صّور الكاتب األمن بشهيء استعارة م )ه د األمن( : 

 بالوحشة والخوف .
عهن وضهاعة وحقهارة حيهاة اإلنسهان فهي ذلهك  كنايهة )انحطاط المر  إلى الةدرك األسةف  مةن حيةا  البمةيم( : 

، وسر جمال الكناية : اإلتيان بالمعنى مصحوباً بالدليل عليهه  العصر الذي جعل البشر بال عقول كالحيوانات
 في إيجاز وتجسيم .

الغرائةز وتمزيةق العالئةق(   )ومعانةا  الغةزو وماابةد  الحرمةان(  )هحةش الربةا وأاة  السةةحت(    )تَْ ةرية 
يعطهي جرسهاً موسهيقياً وإيقاعهاً محببهاً له ذن ، ولهه   ازدواج ديعي /: محسن ب من وانحطاط المر ()وه د األ

أفاد تعدد وتنوع األضرار والكوارث الرهيبة التي يسببها الفقهر فهي   والعطف بالواو تأثير جميل في النفس ،
   تدمير حياة البشر .

 اإلضافة للتشريف والتعظيم . )رسوله( : 
، وسههر جمههال الكنايههة : اإلتيههان بههالمعنى  : كنايههة عههن اإلسههالم  رسةةوله بالمةةدى وديةةن الحةةق()أرسةة  هللا 



                                                                                                   سلسلة النوابغ التعليمية                                                                                                      
 فى اللغة العربية

                                                                                                                                                                                          األستاذ : كمال عبد رب النبى
  01022632151ت : 

121 

 مصحوباً بالدليل عليه في إيجاز وتجسيم .
 العطف لبيان عظمة الدين اإلسالمي الذي جاء ليبدد ظالم الكفر . )بالمدى ودين الحق( : 

 . : كناية عن القرآن الكريم  )معجزته الابرى(
الكناية : اإلتيان بالمعنى مصحوباً بالدليل عليه  جمال كناية عن القرآن الكريم ، وسر اتاب المحام( :)هذا ال

؛ ليدل على كماله   في إيجاز وتجسيم ، واستخدام اسم اإلشارة )هذا( للتعظيم ، ووصف )الكتاب( بـ)المحكم(
 وعظمته )وإنه لكتاب عزيز * ال يأتيه الباطل..( سورة فصلت .

 وصف )األشالء( بـ)الدامية( ؛ ليدل على تدهور وسوء حال البشر قبل اإلسالم . شال  الدامية( :)األ 
: كنايهة عهن األثهر الطيهب للقهرآن الكهريم الهذي بعهث الحيهاة  )جع  هذه األشال  الدامية جسما شديد األسةر( 

اً بالهدليل عليهه فهي إيجهاز الكنايهة : اإلتيهان بهالمعنى مصهحوب جمهال القوية في جسد أمة ممزقة منهكة ، وسهر
 . وتجسيم 

  طباق يبرز المعنى ويوضحه ويقويه بالتضاد . / : محسن بديعي جسما( -)األشال   
الكنايهة : اإلتيهان بهالمعنى  جمهال : كناية عهن إقهرار العدالهة ومحهو الظلهم ، وسهر )نسخ هذه النظم الفاسد ( 

مكنية تصّور نظم ذلك العصر بطعام فاسد ، وسر جمال . استعارة  مصحوباً بالدليل عليه في إيجاز وتجسيم 
 الصور: التجسيم ، واستخدام اسم اإلشارة )هذه( للتحقير من هذه النظم .

اسههتعارة تصههريحية ، حيههث صههّور الكاتههب القههرآن بدسههتور ،  )بدسةةتور متةةين ال واعةةد خالةةد الحامةةة( : 
د قويهة راسهخة ، والخيهال فهي الصهورتين خيهال واستعارة مكنية ، حيث صّور الكاتب الدستور ببناء له قواع

مركب ، حيهث جهاءت كلمهة " دسهتور " فهي صهورتين فكانهت مشهبهاً بهه فهي الصهورة األولهى ، ومشهبهاً فهي 
وصف )دستور( بـ)متين( و)خالد( ؛ ليبين عظمة القرآن وحكمته الدائمة على مر العصّور  الصورة الثانية .

. 
 اإللهي " " بوادر اإلصالح الفكرة الرابعة 

 

أظفهار الفقههر وأسها كلهوم الفقهراء وقمهع جرائهر البهؤس فهألف بههين  قلَّهم )ثهم كانهت بهوادر اإلصهالح اإللههي أن 
القلوب وآخى بين الناس وساوى بهين األجنهاس وعصهم النفهوس مهن القتهل الحهرام وطههر األمهوال مهن الربها 

هت اهم شرور هذه الحهروب التهيالفاحش ثم عالج الداء األزلي نفسه بما لو أخذ به المصلحون لوق حيهاة  أمضَّ
النههاس وكفههاهم أخطههاء هههذه المههذاهب التههي قوضههت بنههاء المجتمههع عالجههه بالسههفارة بههين الغنههى والفقيههر علههى 

حههر فههي  يعهاَرض االعتههراف بحهق التملههك واالحتفهاظ بحريههة التصهرف فههال يُهدفع مالههك عهن ملكههه وال أسهاس
معلومهاً ال يكمهل دينهه إال بأدائهه ذلهك الحهق ههو الهركن الثالهث مهن إرادته إنما جعل للفقير في مال الغنى حقا 

 .عليها اإلسالم فال هو فرع وال نافلة وال فضلة ..(  بُني األركان الخمسة التي
 

 اللغويات : 
: العالج  والمقصود،  الفساد التقويم وتغيير اإلصالح : -خواتيم ، نهايات م بادرة × بدايات ، دالئل  : بوادر
قمهع -جهروح م كلهم  : كلهوم -داوى ، طبهب ، عهالج  أسا : -مخالب م ظفر  أظفار : -قص  قلَّم : -فساد اإل× 
ألهف  -النعهيم ، الرغهد × الشهقاء ، الضهنك  البهؤس : -جهرائم ، جنايهات م جريهرة  جرائهر : -قهر ، سهحق  :
  صار له أخاً ، صاَدق آخى : -فّرق × وّحد ، جّمع  :
× حمهى ، حفهظ ، وقهى ، منهع  عصهم : -ع البشهر م جهنس اأنو األجناس : -فّضل  ميّز ،× عادل  ساوى : -

األزلهي  -شهديد القهبح  الفهاحش : -الزيادة على المال المقتهرض  الربا : -لوث × نقّى ، زّكى  طهر : -ضيّع 
اهم وقهه -المفسهدون × الهداعون لإلصههالح  المصههلحون : -: القهديم  والمقصههودالسهرمدي ، األبههدي الخالهد ،  :
السهفارة بهين الغنهى  -ههدمت ، نقضهت  قوضت : -أراحت × آلمت ، أوجعت  أمضَّت : -حماهم ، حفظهم  :

: االسههتحواذ  التملههك -المعههدم ، العائههل  الفقيههر : -أي إقامههة العالقههة بههين الغنههي والفقيههر ، السههعاية  والفقيههر :
حقههاً  -مشههيئته  إرادتههه : -أي يُمنههع  : يعههاَرض -يبعههد  يههدفع : -الههتحكم ، السههلوك  التصههرف : -االمههتالك  ،

 ً قسهم ،  فهرع : -أي الزكهاة الهركن الثالهث :  -إقامتهه  بأدائهه : -ينقص × يتم  يكمل : -: نصيباً محدداً  معلوما
 زيادة ج فضل . فضلة : -عبادة زائدة ج نوافل  نافلة : -شعبة 

              ي وّحد .أ  ". اإلسالم بين القلوب ألف"  - 1قارن بين :              
 أي كتب . ". الكاتب قصة رائعة " ألف - 2                                   

 الشـرح : 
كانت بدايات اإلصالح اإللهي بمحاولة القضاء على الفقهر وعهالج جهراح الفقهراء وإزالهة كهل أسهباب الشهقاء 

فهرق بهين أبهيض وأسهود وحمهى النفهوس مهن  اإلنساني ، فألف بين القلوب وآخي بين الناس وساوى بيهنهم ال
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القتل الحرام وطهر األموال من الربا وعالج مشكلة الفقر األزلية عالجاً جذرياً لو أخذ به ونفهذه مهن يريهدون 
إصالح أحوال األمة لحماها من ويالت وشرور الحروب التي أتعبت حياة الناس وأقضت مضهاجعهم ولكفهى 

)ههدم( أركهان أي مجتمهع سهابقاً عالجهه بإقامهة عالقهة واضهحة بهين ويض تقه  الناس األخطاء التي تسببت في
الغنى والفقير من حيث اعتراف بحق الملكية الخاصة فال يمنع مالك عن ملكه ، ثهم جعهل للفقيهر حقهاً معلومهاً 

ركهان وواجباً في مال الغنى ال يمكن أن يكتمل إيمان الغني إال بأدائه لهذا الحق الذي يعد الركن الثالهث مهن أ
 . اإلسالم الخمسة وهو الزكاة ، وهو حق واجب ال تفّضل أو مّن فيه من الغني على الفقير

المصههلحون واجههبهم أن يأخههذوا بهههذا المههنهج اإللهههي فههي عههالج قضههية الفقههر  حتههى يحمههوا المجتمعههات مههن  و
تهي تسهببت ويالت وشرور الحروب التي أتعبت حياة النهاس وأقضهت مضهاجعهم وليحمهوا النهاس األخطهاء ال

 أركان أي مجتمع سابقاً . )هدم(تقويض   في
 التذوق : 

كههان التعبيههر األول أدق ألن هللا هههو   اانةةت بةةوادر اإلصةةالح البشةةري( . -)اانةةت بةةوادر اإلصةةالح اإللمةةي  
 الخالق والصانع ، والصانع هو األعلم بما صنع واألقدر على إصالح وتقويم ما صنعه .

ناية عن القضاء على أسباب ومداخل الفقر وإضعافه بشدة ، واستعارة مكنيهة تصهّور ك أظفار الف ر( : للَّم ) 
 الفقر بوحش له مخالب تقطع ، وهي صورة توحي بالقضاء على خطورة الفقر وإضعافه بشدة .

 حارب أظفار الفقر( ؟ -أظفار الفقر  أيهما أقوى في أداء المعنى )قلَّم
ى الفقر وقتياً طالما التزمنا بتعاليم الدين مهن إخهراج الزكهاة والصهدقات قلّم أقوى ؛ ألنها تدل على القضاء عل

ومساعدة الفقراء باستمرار وبال توقف أما إذا تخلينها عهن ههذه التعهاليم فسهتعود أظفهار الفقهر لتنمهو مهن جديهد 
 وتنهش في جسد األمة وتصيبها بالضعف .

ـقول الكاتب ]بوادر اإلصالح اإللهي[ ؛ للتشويق تفصيل بعد إجمال ل أظفار الف ر و .. و ..( : )أن للَّم 
 .  والتوكيد

: كناية عن المساعدة والمساندة في تخفيف آالم الفقراء ، وسر جمال الكناية : اإلتيان  )أسا الوم الف را ( 
 بالمعنى مصحوباً بالدليل عليه في إيجاز وتجسيم .

اناة الفقراء مع الفقر بالكلوم )الجروح( ، وسر :استعارة تصريحية حيث صّور الكاتب مع )الوم الف را ( 
الجمال الصورة : التجسيم ، وتوحي بعظمة عالج اإلسالم لمشكالت البشر ؛ فاإلسالم هو البلسم الشافي لكل 

 جراح البشر . 
: استعارة مكنية صّور الكاتب البؤس بإنسان له ذنوب وخطايا يقضي عليها اإلصالح  )لم  جرائر البؤس( 

والتعبيهر بهـ)قمع( يهوحي  ، بقوة وسر الجمال التشخيص ، وتوحي بهأثر اإلسهالم علهى اسهتقرار الحيهاة اإللهي
 بشدة وقوة اإلسالم في التعامل مع مشكالت البشرية ومحاولة استئصالها .

يعطههي جرسههاً  ازدواج  : محسههن بههديعي / أظفةةار الف ةةر وأسةةا الةةوم الف ةةرا  ولمةة  جرائةةر البةةؤس( للَّةةم ) 
    وإيقاعاً محبباً ل ذن ، وله تأثير جميل في النفس .موسيقياً 

استعارة مكنية صّور الكاتهب القلهوب بأشهخاص يوحهد بينهها الخهالق ويجمعهها ، وسهر  )هألف بين ال لوب( : 
   وتوحي بالمودة والمحبة في هللا . ، الجمال الصورة : التشخيص

التهي تجمهع بهين األخهوة  الهدم رابطهة وعمقها ، وكأنها الرابطة كناية عن المساواة وقوة )آخى بين الناس( : 
 األشقاء ، وسر جمال الكناية : اإلتيان بالمعنى مصحوباً بالدليل عليه في إيجاز وتجسيم .

كناية عن العدالة المطلقة ، وسر جمال الكناية : اإلتيهان بهالمعنى مصهحوباً بالهدليل  )ساوى بين األجناس( : 
 عليه في إيجاز وتجسيم .

يعطههي جرسههاً   ازدواج  محسههن بههديعي / : )هةةألف بةةين ال لةةوب وآخةةى بةةين النةةاس وسةةاوى بةةين األجنةةاس( 
  موسيقياً وإيقاعاً محبباً ل ذن ، وله تأثير جميل في النفس .

 ساوى( ؟ -آخى  -ألف ) الترتيب ما رأيك في هذا
األخوة بينهه وبهين كهل البشهر ، ، فالبهد مهن توحيهد قلهوب البشهر ، ويتبهع ههذا شهعور اإلنسهان به دقيهق ترتيب 

 ويترتب على ذلك المساواة بين كل البشر .
استعارة مكنية ، حيث صّور الكاتب النفوس بأشخاص تحمى ويحافظ  )وعصم النفوس من ال ت  الحرام( : 

)الحرام( وصف القتل( بـوتوحي بالحماية الشديدة ، ووصف ) ، عليها ، وسر الجمال الصورة : التشخيص
   ]اذكر أمثلة من عندك معلالً[ .غاية ؛ ألن هناك قتل مباح إلقامة العدالة . دقيق لل

 األموال ثياباً تتطهر صّور فيها الكاتب األولىاستعارتان مكنيتان ،  )طمر األموا  من الربا الفاحش( :
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ة يتطهر منها الربا بقذارة ونجاس صّور الثانية، وسر جمالها : التوضيح ، وفي  (الرباوتنقى من القذارة )
 .المال 

يعطي   ازدواج  : محسن بديعي / )عصم النفوس من ال ت  الحرام وطمر األموا  من الربا الفاحش( 
  جرساً موسيقياً وإيقاعاً محبباً ل ذن ، وله تأثير جميل في النفس .

ظاهر الحماية العطف هنا أفاد تعدد وتنوع م وطمر( : -وعصم  -وساوى  -وآخى  -وألف  -ولم   -)للَّم  
والوقاية الدائمة التي يقدمها اإلسالم للبشرية كلها بال استثناء ، والحظ أيضاً أن الكاتب أكثر من استخدام 
األفعال الماضية ؛ ليفيد الثبوت والتحقق من أن العالج اإلسالمي للشرور هو العالج الناجع )الشافي ، 

 النافع( األفضل لكل اآلفات البشرية .
رية ، وسر الجمال استعارة تصريحية تصّور الفقر بالداء القديم قدم البش :ا  األزلي نفسه( )عالج الد 

 التوضيح الصورة :
 وتوحي بعظمة اإلسالم الذي لديه دواء لكل داء ، و)نفسه( توكيد معنوي .  

اية الوقللتأكيد على حدوث الجواب ) أسلوب شرط )لو أخذ به المصلحون لولاهم شرور هذه الحروب( :
، و)لوقاهم( : نتيجة لما  ر(األخذ بعالج اإلسالم للقضاء على الفق( إن تحقق الشرط ) من شرور الحروب

 . قبلها
 ( للتخصيص والتوكيد .به: أسلوب قصر بتقديم الجار والمجرور ) )أخذ به المصلحون( 

جعل حياة الناس : استعارة مكنية ، حيث صّور الكاتب الحروب بأشخاص شريرة ت )شرور هذه الحروب(
 . وتوحي ببشاعة الحروب وشدة أضرارها ، مؤلمة ، وسر الجمال الصورة : التشخيص

 . للتهويل )هذه( وتعريف الحروب اسم اإلشارة : استخدام )هذه الحروب( 
استعارة مكنية ، حيث صّور الكاتب حياة الناس بأشخاص تتألم  حيا  الناس( : أم َّت )الحروب التي 

وتوحي ببشاعة الحروب وشدة  ، لحروب ، وسر الجمال الصورة : التشخيصوتتوجع من ا
 ومعاناة البشر معها . أضرارها

: استعارة مكنية ، حيث صّور الكاتب المذاهب )اآلراء( الفاسدة  )المذاهب التي لو ت بنا  المجتم ( 
ة هذه المذاهب ، وتوحي بخطور بأشخاص تهدم وتحطم المجتمعات ، وسر الجمال الصورة : التشخيص

 على المجتمع.
 : تشبيه للمجتمع ببناء يقوض )يهدم( ، وسر الجمال الصورة : التجسيم . )لو ت بنا  المجتم ( 
  طباق يبرز المعنى ويوضحه ويقويه بالتضاد . / محسن بديعي الف ير( : - )الغني 
يعطي جرساً موسيقياً   اج ازدو : محسن بديعي / )االعتراف بحق التملك   واالحتفاظ بحرية التصرف( 

  وإيقاعاً محبباً ل ذن ، وله تأثير جميل في النفس .
ازدواج )سجع متوازن( يعطي  : محسن بديعي / )هال يده  مالك عن ملاه   وال يعارض حر هي إرادته( 

( يعارض -جرساً موسيقياً وإيقاعاً محبباً ل ذن ، وله تأثير جميل في النفس ، وبناء الفعل )يدفع 
  حر( نكرة للعموم والشمول . -يثير الذهن ، و تكرار )ال( للتأكيد ، وجاءت )مالك  إيجاز بالحذف للمجهول

بـ )إنما( ، وتقديم الجار والمجرور )للفقير(  أسلوب قصر )إنما جع  للف ير هي ما  الغنى ح اً معلوماً( : 
 . يفيد التخصيص والتوكيد 

تصّور الدين ببناء ال يتم بناؤه إال بإخراج الزكاة ، وسر جمال الصورة :  : استعارة مكنية )ال يام  دينه( 
 التجسيم .

أسلوب قصر وسيلته النفي بـ )ال( واالستثناء بـ )إال( ؛ ليفيد التأكيد  )ال يام  دينه إال بأدائه ذلك الحق( : 
 الشديد والتخصيص .

 اإلشارة إلى الحق للتعظيم ) ذلك الحق( : 
كناية عن الزكاة ، وإطناب عن طريق التفصيل بعد اإلجمال فهي  ثالا من األراان الخمسة( :)هو الران ال 

 قوله : ) ذلك الحق( .
اسهههتعارة مكنيهههة حيهههث صهههّور الكاتهههب اإلسهههالم ببنهههاء ، وبنهههاء الفعهههل )بُنهههي(  عليمةةةا اإلسةةةالم( : بُنةةةي ) 

رور )عليها( نائب الفاعل )اإلسهالم( الجار والمج قصر بتقديم يثير الذهن ، وأسلوب إيجاز بالحذف للمجهول
 . يفيد التخصيص والتوكيد 

تشبيه منفي أن تكون الزكهاة فرعهاً أو نافلهة أو فضهلة ؛  )هال هو )هرض الزاا ( هرع وال ناهلة وال ه لة( : 
 تكرار )ال( للتأكيد على أهمية الزكاة في اإلسالم . لتوضيح عظمة فرض الزكاة ووجوبيته .
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 تشبيه للزكاة والصدقات بطريق يسلكه من أراد أن يكتمل إيمانه . الصدلات( :)طريق الزاا  و 
استعارة مكنية فيها تصوير للشهوة بشيء مادي يكسر ، وسر الجمال الصورة :  )الاسر من حد  الشمو ( :

 التجسيم .
 كناية عن التحكم في النفس والرضا والقناعة .

: تعبيهرات متتاليهة تهدعو إلهى تههذيب  ناعة ومدح الف ير بةالتعفف(الغني هي الزهد وأمر الواجد بال  )هرغَّب
يعطي جرساً موسيقياً وإيقاعاً محببهاً له ذن ازدواج  محسن بديعي /النفس والتخلي عن سطوة المال الشديدة .

 ، وله تأثير جميل في النفس 
  . طباق يبرز المعنى ويوضحه ويقويه بالتضاد / : محسن بديعي الف ير( -)الغني  

 " القضاء على الفقر سبيل السالم والمحبة بين البشر "الفكرة الخامسة : 
 

)كذلك عهالج الفقهر مهن طريهق آخهر غيهر طريهق الزكهاة والصهدقات ... عالجهه مهن طريهق الكسهر مهن حهدة  
الغني فهي الزههد وأمهر الواجهد بالقناعهة  فرغَّب الطموح والغض من إشراف الطمع الشهوة والكف من َسورة

 الفقير بالتعفف . ومدح
وكهرم نفسهه فهأعطى مهن فضهل وواسهى مهن  لو أن كل مسلم أدى حق هللا في ماله ، ثم استقاد ألْريَِحيّة طبعهه

السالم فهي األرض ويُشهيع الوئهام فهي النهاس فتههدأ ضهلوع الحاقهد  َعِسيَّاً أن يُقر َكفَاف وآثر من قلة لكان ذلك
خههوف الغنههى ويتههذوق النههاس فههي ظههالل الرخههاء سههعادة  وترقههأ دمههوع البههائس ويسههكن جههوف الفقيههر ويههذهب

 األرض ونعيم السماء( .
 

 اللغويات : 
الرغبههة الشههديدة ، االشههتهاء ج شهههوات  :الشهههوة  -قههوة ، شههدة ، سههورة  :حههدة  -أي التخفيههف  : الكسههر -
التطلّههع إلههى  الطمههوح : -شههدة ، حههدة  َسههورة : -التمههادي × االمتنههاع ، اإلحجههام  الكههف : -ُشهههى  ،  أشهههية ،

رغَّهب  -الجشع ج أطماع  : الطمع -أي سيطرة  إشراف : -الكف ، الخفض  الغض : -الرضوخ × األفضل 
القناعهة  -أي المالهك  : الواجهد -التنسهك ، الترفهع عهن متهع الهدنيا  : الزههد -رغهب عهن ، كهّره × حبب  : في
 اسهتقاد : -ترك السؤال والكهف عنهه  عفف :الت -ذم ، قدح × شكر ، أثنى  مدح : -الطمع × الرضا بالقليل  :

كهرم  -سهجية ، ُخلهق ، عريكهة ج ِطبهاع  : طبهع -بخهل × كهرم ، سهخاء ، جهود  أْريَِحيّهة : -خضع ، انصهاع 
مها يكفهي مهن  َكفَهاف : -عّزى ، صبّر  واسى : - إحسان ، معروف ، كرم : فضٍل  -بخل × جود ، سخاء  :

 -يسههتقر  يُقههر : -جههديراً ، خليقههاً  َعِسههيَّاً : -اسههتأثر ، اخههتص × فّضههل  آثههر : -العههيش دون زيههادة أو نُقصههان 
 -األلفة ، الوفهاق ، االنسهجام  الوئام : -ينحسر ، يتالشى × ينتشر ، يتفشى  يُشيع : -الوئام والوفاق  السالم :
ترقههأ  -لحاقههدون النههاقم ، الضههاغن ، اآلحهن ج الَحقَههَدة ، ا :الحاقههد  - جههوانح م ضهلع ضههلوع : -تسههكن  تههدأ :

 -المحهروم ، الفقيهر ، التعهيس ج البُؤَسهاء ، البائسهون  البهائس : -تنهمهر، تسهيل × تنقطع ، تجف ، تتوقهف  :
فيهئ  ظهالل : -يتلذذ بطعمه  يتذوق : -: أي تشبع بطنه يسكن جوف الفقير -أي بطن  : جوف -يهدأ  يسكن :

طيب العيش ، رغهد ، سهعادة  نعيم : -الضيق ، العسر × ، الرفاهية ، اليسر  سعة العيش الهناء ، الرخاء : -
 جحيم ، بؤس × 

 الشجرة " : أي تحت فيئها .  ظل" جلس تحت  - 1قارن بين :         
 " : أي كخياله .  كظله" يتبعه  - 2                        
  ي حمايته. معززاً مكرماً " : أي في كنفه ، ف ظله"عاش في  - 3                        
 " : أي خفيف الروح.  الظل" هذا إنسان خفيف  - 4                        
 " : أي ممل ، ثقيل الروح . الظل" هذا إنسان ثقيل  - 5                        

 الشـرح : 
ت كما عالج اإلسالم مشهكلة الفقهر مهن طريهق آخهر غيهر الزكهاة والصهدقات ههو محاربهة الشههوات والتطلعها 

 والمطامع الدنيوية فرغب في الزهد وأمر من يمتلك بضرورة القناعة ومدح الفقير المتعفف عن السؤال .
ويرى الكاتب أنه لو أدى كل إنسان حق هللا المفروض في ماله )من إخراج للزكاة والصدقات( ، ثهم زاد فهي 

غيهره علهى نفسهه السهتقرت الفضل وأغدق من مال هللا بكهرم وسهخاء وخفّهف عهن الفقهراء وصهبّرهم وفّضهل 
حقد الحاقهدين ولتوقفهت دمهوع البؤسهاء   الحياة بسالم على األرض ولعاش الناس في محبة ومودة ، والنتهى

 المنهمرة وما وجد الفقير الجائع وال الغنى الخائف على ممتلكاته ، ولعاش الناس في نعيم ورخاء ال ينتهي .
 التذوق : 

لبيان عظمة هذا الحق ووجوب الحق هلل ؛ إضافة ، و الزكاة والصدقاتكناية عن  )حق هللا هي ماله( : 
 . القيام به
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ي ة  له يخضع وينقاد بإنسان  الطبع )الكرم(أريحية حيث صّور الكاتب استعارة مكنية  : طبعه( )است اد ألْريَحِّ
 . رمأن اإلنسان فطر )خلق( على العطاء والكالصورة وتوحي ، ، وسر الجمال الصورة :التشخيص 

 ، وسههر الجمههال الصههورة :كههريم معطههاء بإنسههان  لههنفساحيههث صههّور الكاتههب :اسههتعارة مكنيههة  )اةةرم نفسةةه( 
 . التشخيص

 : إطناب بالترادف يؤكد ويقوي المعنى . ارم نفسه( -)أريحية طبعه  
:  الكناية جمال ، وسرالعطاء وحب الخير   كناية عن: )هأعطى من ه   وواسى من افاف وآثر من للة(  

يعطهي جرسهاً موسهيقياً  ازدواج  محسهن بهديعي / .  اإلتيان بالمعنى مصحوباً بالدليل عليه في إيجاز وتجسيم
  وإيقاعاً محبباً ل ذن ، وله تأثير جميل في النفس .

 إطناب بالترادف يؤكد ويقوي المعنى . للة( : -)َافاف  
  يقويه بالتضاد .طباق يبرز المعنى ويوضحه و / محسن بديعي للة( : -)ه    
يَّاً أن يُ ر )لاان ذلك  تعبيهر يهدل  . نتيجهة للشهرط )لهو أن كهل مسهلم أدى حهق هللا( السالم هةي األرض( : َعسِّ

 على انتشار األمن واألمان والمحبة في كل مكان طالما التزمنا بالشرائع اإللهية .
، وسههر الجمههال  د بإنسههان يهههدأمكنيههة حيههث صههّور الكاتههب ضههلوع الحاقهه اسههتعارة )هتمةةدأ  ةةلوع الحالةةد( :

  الصورة : التشخيص ، ويجوز أن تكون كناية عن الراحة والرضا .
جمال الكناية : اإلتيان بالمعنى مصهحوباً بالهدليل عليهه فهي  ، وسركناية عن السعادة  )ترلأ دموع البائس( : 

 إيجاز وتجسيم .
: اإلتيهان بهالمعنى مصهحوباً بالهدليل عليهه فهي جمال الكناية  ، وسركناية عن الشبع  )يسان جوف الف ير( : 

 إيجاز وتجسيم .
 ، وسهر الجمهال الصهورة :مكنية حيث صّور الكاتب الخوف بإنسان يرحهل  استعارة )يذهب خوف الغني( : 

 التشخيص .
محسههن بههديعي  )تمةةدأ  ةةلوع الحالةةد وترلةةأ دمةةوع البةةائس ويسةةان جةةوف الف يةةر ويةةذهب خةةوف الغنةةى( : 
  جرساً موسيقياً وإيقاعاً محبباً ل ذن ، وله تأثير جميل في النفس .يعطي  ازدواج  /
 . يعطي جرساً موسيقياً وإيقاعاً محبباً ل ذن ناقص جناس محسن بديعي / خوف ( : -)جوف  

مكنيهة حيهث صهّور الكاتهب سهعادة األرض ونعهيم  اسهتعارة )يتذوق النةاس سةعاد  األرض ونعةيم السةما ( :
أسهلوب قصهر  كهة حلهوة يتهذوقها النهاس فهي ظهل الرخهاء الهذي يحققهه اإلسهالم بشهرائعه .السماء بطعام أو فا

 بتقديم الجار والمجرور )في ظالل الرخاء سعادة( للتخصيص والتوكيد .
يعطي جرساً موسيقياً وإيقاعاً محبباً ل ذن ، ولهه تهأثير ازدواج  محسن بديعي /:  )سعاد  األرض ونعيم السما ( 

  . جميل في النفس
، وسر الجمهال الصهورة وارف الرخاء بشجرة لها ظل مكنية حيث صّور الكاتب  : استعارة )ظال  الرخا ( 

 .: التجسيم ، وتوحي بانتشار الخير 
ألنهه أراد أن  ؛ فهي ههذا المقهال )السهجع المتهوازن( تذكر أن الكاتب أكثر من محسهن بهديعي وههو : االزدواج

، وأن يضفي على أسلوبه نوعاً من جمال اإليقاع وحسن التأثير على القارئ ،  يبين لنا براعته اللغوية الفائقة
 وهذا يدل على تمكن الكاتب من أدواته وحرفيته األسلوبية .

 التعليق على النص 
 مقال إحتماعى .                               مو وع الم ا  :

            ظهور العاطفة القوية -2       اء األلفاظانتق -1        : أسلوب أدبى . و خصائصه   نوع األسلوب
االسهههههتعانة بالصهههههور  -3                                                                                           

 لفةالخيالية والمحسنات غير المتك
روعة الموسي ى   واليختلف إال هةي أسلوب الم ا  : أدبي يااد ي ترب من أسلوب الشعر هي: لو  تأثيره و

 خلوه من الوزن وال اهية .
 اتجاه المحافظين فى النثر  . االتجاه األدبى :

             خصائص اتجاه المحاهظين :
        إحيهههههاء التهههههراث .                         -2                                              الحفهههههاظ علهههههى سهههههالمة األداء وقوتهههههه-1
 التأثر بأساليب القدماء  . -3
معالجهههة مشهههكالت  -5                                                    تمجبهههد الماضهههى و التغنهههى بهههه .  -4

 المجتمع .
 و يعد الزيات من المحافظين الجدد كطه حسين و العقاد و المازنى   
 ب المحاهظين الجدد ( ي وم على دعامتين اثنتين : و الحاص  أن الزيات  يمث  لمذهب أدبى جديد ) مذه 
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 األولى : اإلفادة من أثار الفكر الغريى .
العودة إلى بالغة القدماء فى التعبير و الذى اتسم  باإليجاز  و رصانة الفواصل و قصرها و جمال اللفظ و الثانية : 

   وقع موسيقاه  الساحر

 أهم سمات األلفاظ والصور هي  النص:
لفاظ معبرة ، والصور موحية حتى لنراه يخط بكلماته مها يبدعهه الفنهان بريشهته كمها فهي تصهويره كفهاح األ -

 اإلسالم للفقر بكفاح المجاهدين . 
 ظمرت الموسي ا هي النص :

ظهرت الموسيقى في الفواصل الجميلهة المتمثلهة فهي االزدواج وكهذلك فهي السهجع بهين العبهارات والجمهل)  -
ومكابهدة الحرمهان( و  ههي موسهيقى  هادئهةغير  –زيق العالئهق( وقولهه ) معانهاة الغهزو تم -تضرية الغرائز

 مفتعلة .
 الخصائص الفنية ألسلوب الزيات  :

 الفكر واضحة و سامية .                                                                                          -1
 يفاء الفكرة .يميل إلى اإلطناب و است -2
 يعتمد على التصوير إلبراز فكره  وله تشبيهات مبتكرة .      -3
 يعكس أحاسيسه  و يصور نفسه  فى كتاباته . -4
 يستخدم اللفظة فى مكانها المالئم  فتشع إيحاءات  و دالالت  تبرز فكرته و أحاسيسه . -5
 يود السجع أو التكلف اللفظى .له أسلوب خاص  و ليس بالمرسل  و ال بالمسجوع  المقيد بق -6
 عباراته عربية سليمة ناصعة الفصحى  فهى محررة  اللفظ  دقيقة اإلختيار . -7
و فى النص موسيقى  هادئة نابعة  من تقطيع  الجمهل تقطيعها  متوازيها و اسهتخدام السهجع غيهر المتكلهف  -8

 وكذلك اإلزدواج .
وتوازنها مما يضفي توعا من جمال اإليقاع وحسن التأثير  الميل إلى تنسيق المفردات والجمل والعبارات -9
. 

 الخصائص الشخصية للزيات  :
 اإللمام بثقافة التراث و فهم معانيه . -سعة الثقافة  -الموهبة البيانية الكبيرة  –الحس المرهف  -
 
 

 ؟تحققت في النص السمات العامة للمقال   س : كيف 
  0(  مكتملة نتيجة ترابط األفكار وانسجامهاالوحدة ال) ( التكوين الفني  1)  
  0(  عن طريق سالمة األفكار ودقتها ووضوحها) ( اإلقناع :  2)  
  0(  بالعرض الشائق الذي يجذب القارئ)  متاع : ( اال 3)  
 وضوح األسلوب وقوته وجماله  ( 4)   
 ( النثرية 7)                      ( الذاتية 6)                              ( القصر 5)   
 : يمثل هذا المقال األدب االجتماعي  -

ألنه يتحدث عن قضية اجتماعية هامة هي قضية عالج الفقر وتجفيف  :  يمثل هذا المقال األدب االجتماعي 
 - االتجاه إلى التهأثير النفسهي والوجهداني -قرب الفكرة  -ويمتاز األدب االجتماعي بوضوح المعنى  -منابعه 

 .اإلحساس بآالم الجماعة والعمل على إزالتها 
 :الصفات التي ينبغي أن تتواهر لااتب الم ا  األدبي االجتماعي 

يحتههاج المقههال االجتمههاعي إلههى ذكههاء الكاتههب وقههوة المالحظههة ويقظههة الوجههدان والحماسههة لمهها يههدعو إليههه 
 واإلحساس بآالم الجماعة والعمل على إزالتها .

 اللغوية لتأايد تلك الفار  المحورية :ووسائ  الااتب  -
اإلكثار من الجمل واأللفاظ  - 2           أوفر " . -أكثر  -اإلكثار من صيغ التفضيل مثل : " أرفع  - 1

 المتردافة .
 - 4                                                                      اإلكثار من أساليب التوكيد . - 3

 تشهاد باآليات القرآنية واألحاديث النبوية .االس
االزدواج )السجع  الميل إلى  - 6  اللجوء لإلحصاء إمعاناً في تأكيد الفكرة . - 5
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 المتوازن( الناتج من تنسيق المفردات والجمل والعبارات .
مكهان المناسهب ، العذوبة والجمال وقوة العاطفة والدقة في وضع الصورة في الب  :يمتاز الخيال عند الزيات 

جرائهر الجهوع[ ، ويظههر فهي صهوره أثهر الثقافهة الدينيهة  -الفقهر  ويميل فيه إلى االبتكار مثل قوله : ]غوائهل
 المحكم( . الكتاب الواضحة مثل قوله : )هذا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أسئلة يجيب عنها طالب العلم
 (1 ) 

شر و قهد أوشهك ههذا العهالج أن يكهون  عالج اإلسالم الفقر عالج من يعلم أنه أصل كل داء و مصدر كل
بعههد توحيههد هللا أرفههع أركههان اإلسههالم شههأنا و أكثههر أوامههره  ذكههرا و أوفههر مقاصههده عنايههة و لههو ذهبههت 

ما نزل من اآليات  و ورد من األحاديهث فهى الصهدقات والبهر ، لحسهبت أن رسهالة اإلسهالم   –تستقصى 
 نسانية من غوائل الفقر و جرائر الجوع لم يبعث بها هللا محمدا  أخر الدهر إال لينقذ اإل

 و مفرد جرائر فى جملتين من تعبيرك  –هات معنى " غوائل  -أ
 كيف عالج  اإلسالم الفقر  كما فهمت  ن الموضوع ؟ دلل على ذلك  -ب
 يميل الكاتب إلى استخدام المحسنات البديعية من خالل الفقرة وضح  -ج
 بين نوعها  و سر جمالها  استخرج من الفقرة  صورة خيالية و -د
 ما أهمية الصدقات و الزكاة كما فهمت من الفقرة ؟ -هـ
 بعدد قراءتك للموضوع قراءة صامتة اجب عما يلى :  -و
 بين نوع المقال  -1
 ما الفكرة الرئيسية للموضوع  -2
 رتب فكر الموضوع حسب رؤيئتك فعال  -3
 : استنتج خصائص المقال ثم أكمل الشكل التالى  -4

 (2 ) 
)عالج اإلسالم الفقر عالج من يعلم أصل كل داء ومصدر كل شر وقهد أوشهك ههذا العهالج أن يكهون بعهد 
توحيد هللا أرفع أركان اإلسالم شأناً وأكثر أوامره ذكراً وأوفر مقاصده عناية ولو ذهبت تتقصهى مها نهزل 

الم لهم يبعهث بهها هللا محمهدا من اآليات وورد من األحاديث فهي الصهدقات والبهر لحسهبت أن رسهالة اإلسه
آخر الدهر إال لينقذ اإلنسانية من غوائل الفقر وجرائر الجوع وحسبك أن تعلم أن آي الصيام فهي الكتهاب 
أربههع وآي الحههج بضههع عشههرة وآي الصههالة ال تبلههغ الثالثههين أمهها أي الزكههاة والصههدقات فإنههها تربههو علههى 

 الخمسين(
 أقل( . - مرض( ، وكلمة مضادها )شرك - هات من الفقرة كلمة بمعنى )يخلص -)أ( 
 ما أصل كل داء ومصدر كل شر ؟ ولماذا ؟ -)ب( 
 في رأيك كيف يعالج الفقر في المجتمع ؟ -)جـ( 
 محسنين بديعيين مختلفين . - 2إطناباً ، وقدره .  - 1استخرج من الفقرة :  -)د( 

 استعارة مكنية ، وبين سر جمالها. - 5.  نظير مراعاة - 4أسلوباً للقصر ، وبين غرضه البالغي .  - 3
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 اإلسالم الفقر( ؟ ولماذا ؟ قاوم -اإلسالم الفقر  : )عالج أيهما أدق -)هـ( 
 
 
 
 

 
 (3 ) 

)كأنما اختهار هللا لكفهاح الفقهر أشهح الهبالد طبيعهة وأشهد األمهم فقهراً ليصهرعه فهي أمنهع حصهونه وأوسهع  
كانت هزيمته في ريف مصر وسهواد العهراق أسهرع وأسههل  ميادينه فإن الفقر إذا انهزم في قفار الحجاز

 ثم اختار هللا رسوله فقيراً ليكون أظهر لقوته كما اختاره أمياً ليكون أبلغ لحجته( .
"   حجته "  وجمع " أظهر " ومضاد " أمنع من خالل فهمك معاني الكلمات في سياقها : هات مرادف " -)أ( 

  .  " قفار" ومفرد 
 اتب األسباب بمسبباتها في الفقرة السابقة . وضح ذلك .ربط الك - )د(

 طبيعة( : وبم يوحي ؟ البالد أشح ما نوع الخيال في : ) -)جـ( 
 انهزم( ؟ ولماذا ؟ انهزم( أم )إن أدق : )إذا أيهما - )د(
كانت هزيمته في ريف مصر وسواد العراق أسرع  ما القيمة الفنية في قول الكاتب : " - )هـ(

 الفقر إذا انهزم في قفار الحجاز" ؟ بعد " وأسهل"
 قفار " في موضعيهما . " ، " يصرعه بين داللة استخدام الكاتب كلمتي " - )و(
 ما المدرسة النثرية التي ينتمي إليها كاتب النص ؟ وما خصائصها الفنية ؟ - )ز(
  اكتب مما حفظت من النص ما يدل على المعنى التالي : -)ح( 
الق مشكلة الفقر بطرق عدة منها محاربة الشهوات والترغيب في الزهد والقناعة والتعفف( )عالج الخ    
. 

 (4 ) 
الههدعوة العظمههى مههثالً محزنههاً لمهها يجنيههه الفقههر علههى بنههي اإلنسههان مههن  )كانههت جزيههرة العههرب إبَّههان 

الربهها وأكههل الغرائههز وتمزيههق العالئههق ومعانههاة الغههزو ومكابههدة الحرمههان وقتههل األوالد وفحههش  تَْضههرية
الكبراء وأثرة األغنياء وفقد األمن وانحطاط المرء إلى الدرك األسهفل مهن  السحت وتطفيف الكيل وعنت

المحكهم الهذي  حياة البهيم فلما أرسل هللا رسهوله بالههدى وديهن الحهق كانهت معجزتهه الكبهرى ههذا الكتهاب
الهنظم الفاسهدة بدسهتور متهين القواعهد عهام القهوة ونسهخ ههذه  جسماً شديد األْسهر جعل هذه األشالء الدامية

 خالد الحكمة ..( .
  في ضوء فهمك لسياق الفقرة تخير الصواب مما بين القوسين لما يلي : -)أ( 

  السر( -القيد  -الخلق  -: )الحبس   " مرادفها األْسر " -         
 شلل(. -شلو  -شلوة  -: )ش    " مفردها أشالء " -        
 عند(. -عظمة  -تواضع  -" مضادها " : )إيثار  ثرةأ " -        
ما السمات االجتماعية لمجتمع الجزيرة العربية وقت نزول اإلسالم ؟ وكيف تغيرت تلك السمات  -)ب( 

 ؟
 ما الخصال الذميمة والرذائل الخطيرة التي حاربها اإلسالم بتشريعاته السامية ؟ وكيف أزالها -)جـ( 

             ؟
 محسنين بديعيين مختلفين . - 2إطناباً ، وقدره .  - 1تخرج من الفقرة : اس -)د( 

 . كناية - 4استعارة تصريحية .  - 3
  " ؟ األشالء الدامية ما المقصود بقول الكاتب : " -)هـ 

  (5 ) 
ين أظفار الفقر وأسا كلوم الفقهراء وقمهع جرائهر البهؤس فهألف به قلَّم كانت بوادر اإلصالح اإللهي أن )ثم 

القلوب وآخى بين الناس وساوى بين األجناس وعصم النفوس من القتل الحرام وطهر األموال مهن الربها 
الفهههاحش ثهههم عهههالج الهههداء األزلهههي نفسهههه بمههها لهههو أخهههذ بهههه المصهههلحون لوقهههاهم شهههرور ههههذه الحهههروب 

 حياة الناس وكفاهم أخطاء هذه المذاهب التي قوضت بناء المجتمع .. ( . أمضَّت التي
الداء( , ومفرد  - أمّضت( , وجمع )حياة - قوضت( , ومضاد )الداء - هات مرادف )الفقر -)أ( 

 كلوم( , في جمل من عندك. - )جرائر
 كيف كانت بدايات اإلصالح اإللهي في معالجة قضية الفقر ؟  -)ب( 
 استخرج من الفقرة : -)جـ( 

ستعارة مكنية ، وبين سر ا - 3مختلفين .  محسنين بديعيين  - 2إطناباً ، وقدره .  - 1
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 . كناية - 4جمالها. 
  ؟ ساوى( -آخى  -)ألف  الترتيب ما رأيك في هذا -)د( 
 يمثل الكاتب لمذهب أدبي جديد يرتكز على أساسين . وضح . -)هـ( 

  (6 ) 
االعتراف بحق التملك واالحتفاظ بحرية التصرف فال  ).. عالجه بالسفارة بين الغنى والفقير على أساس 
حر في إرادته إنما جعل للفقير في مال الغنى حقا معلوماً ال يكمل دينهه  يعاَرض دفع مالك عن ملكه والي

عليها اإلسالم فال هو فهرع وال نافلهة  بُني إال بأدائه ذلك الحق هو الركن الثالث من األركان الخمسة التي
ات ... عالجه من طريق الكسر وال فضلة .. كذلك عالج الفقر من طريق آخر غير طريق الزكاة والصدق

الغنهي فهي الزههد وأمهر  فرغَّهب الطمهوح والغهض مهن إشهراف الطمهع من حدة الشهوة والكف مهن َسهورة
 الواجد بالقناعة ومدح الفقير بالتعفف( .

" هات اسم الفاعل من األولى ، ومرادف الثانية ، ومضاد الثالثة في جملة  القناعة - َسورة - أمر " -)أ( 
 مفيدة .
               ما أهمية الصدقات والزكاة كما فهمت من الفقرة ؟ -)ب( 
  أي التعبيرين أقوى فيما يلي ؟ ولماذا ؟ -)جـ( 

  يكمل دينه بأدائه " ؟ " ال يكمل دينه إال بأدائه " أم " - 1
 " جعل للفقير في مال الغنى مقداراً " ؟ جعل للفقير في مال الغنى حقاً " أم " - 2

 ماذا يحدث لو أدى كل إنسان حق هللا من زكاة وصدقات ؟ -)د( 
 استخدام الشاعر األساليب الخبرية للتعبير عن أفكاره في النص .  : علل -)هـ(  

في ضوء دراستك للنص حدد أهم خصائص كتابة أحمد حسن الزيات من حيث : األسلوب  -)و( 
 والموسيقى .

 (7 ) 
وكرم نفسه فأعطى مهن فضهل وواسهى  ه ، ثم استقاد ألريحية طبعه)لو أن كل مسلم أدى حق هللا في مال 

السالم في األرض ويَشهيع الوئهام فهي النهاس فتههدأ ضهلوع  َعِسيَّاً أن يُقر من َكفَاف وآثر من قلة لكان ذلك
الحاقد وترقأ دموع البائس ويسكن جوف الفقيهر ويهذهب خهوف الغنهى ويتهذوق النهاس فهي ظهالل الرخهاء 

 يم السماء( .سعادة األرض ونع
  في ضوء فهمك لسباق األبيات تخير أدق إجابة مما بين القوسين فيما يأتي :  -)أ( 
   االلتزام( . -القوة  -المحبة  -يَشيع الوئام " انتشار : )التفكير الدقيق  المراد بـ " - 1    
 .   دقق( -قاوم  -استأثر  -آثر" : )بخل  مضاد "  - 2    
  .   الحقدة( -الحقائد  -الحواقد  -" : )الحوادق  اقدالح جمع "  - 3    

 ]أجب بنفسك[   ما نتائج إعطاء كل مسلم حق هللا في ماله ؟ -)ب( 
 وضح الجمال في قول الكاتب " ظالل الرخاء " ، وبَم يوحى ؟ - 1    -)جـ( 

  بلها ؟السالم " بما ق َعِسيَّاً أن يُقر ما عالقة " لكان ذلك - 2                 
 استنتج من الفقرة السابقة سمة من سمات الكاتب . -)د( 
 ؟  ؟ وما مميزاته  لماذا يمثل هذا المقال األدب االجتماعي -)هـ( 
  ما العاطفة المسيطرة على الكاتب خالل الفقرة السابقة ؟ -)و( 
 
 
 
 

 ـ / عباس محمود الع ادل..     هي رثا  مي
  ...االبتدائيهة على لم يحصل إال ... م1889من يونية  28 ولد بأسوان .. عباس محمود العقاد  :الشاعر 
أحهد أعهالم التجديهد  مكانتهه ... وههو والعلم حتى صار شاعرا وأديبها لهه ظل متصال بأسباب الثقافة ولكنه

لهه قصهة  ... وغلبهت عليهه المقالهة اتجهه للصهحافة وقهد .. وصهاحب العبقريهات .. الشهعري والفكهر النقهدي
 . م1964من مارس  12 توفى ... أخرى  إلى جانب مؤلفات وديوان شعر ( سارة ) واحدة

فهى مدينهة ) الناصهرة ( مهن  ولدت فى فلسطين ... مارى إلياس زيادة هى )الَمرثية( مي زيادة : :تميميد 
فهى زمهن  فهى القهراءة أخهذت ... فى مدرسة من مهدارس الراهبهات تعلمت وأم فلسطينية .. وقد أب لبنانى

يجتمهع فيهه  (لهها )صهالون وكهان جهاءت إلهى مصهر والمجالت ... ثهم تكتب فى الصحف بكر .. وأخذتم
اسههماعيل صههبرى / لطفههى السههيد / العقههاد / / أمثههال ) طههه حسههين كههل يههوم ثالثههاء كبههار األدبههاء والكتههاب
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ت حياتهها فهى أخريها مرت بمحنهة قاسهية غزيرة المعانى ... قد الرافعى ( .. وكانت أديبة رائعة األسلوب
 و القصيدة من ديوانه ) أعاصير مغرب ( . م1941... توفيت 

فتههأثر العقههاد لههذلك تههأثرا شههديدا فههنظم هههذه القصههيدة فههي رثههاء  رحلههت "مههي زيههادة"   التجربةةة الشةةعرية :
 صديقته الشاعرة اإلنسانية "مي زيادة"

يتنهاول مكانتهها وأوصهافها بعينهه يتناول في هذه القصيدة مشاعره الحزينهة و ؛ ألنه ذاتية  نوع التجربة :
 .هو

 النص
 اْب ؟ــــــــأين في المحفل "مي" يا صح
 ابـــــــــــعودتنا ها هنا فصل الخط

 ا المنبر مرفوع الجنابـــــــــــــعرشه
 ابــــــــمستجيب حين يُدعى مستج
 اب ؟ــــــــأين في المحفل "مي" يا صح
 يّ دــــــــــسائلوا النخبة من رهط الن

 مي ؟ تم أين ــــــــــأين مَي ؟ هل علم
 يـــــلو واللحن الشجـــــالحديث الح

 يــــــه السنـــــوالجبين الحر والوج
 اه؟ أين غاب ؟ــــــــــــــأين ولى كوكب
 ذابـــــــــــــِ ات عــــــــشيم غّر رضي

 وابــــــــــــجي ينفذ بالرأي الصحو
 ابــــــــــــــشهاء ألمعي كالـــــــــوذك
 ابـــــــــــال قدسي ال يعــــــــــوجم

 كل هذا في التراب. آه من هذا التراب
 ويك ما أنت براد ما لديــــــــــــــــك
 أضيع اآلمـــــــــال ما ضاع عليـــــك
 مجـــــــد مي غير موكول إليـــــــــك
 مجـــــــد مي خالص من قبضتيـــك

 فضلها ألف ثــــــــواب ولهـــــــا من
 

 الفار  األولى ) منزلة مي بين األدبا  ( 
 

 اْب ؟ــــــــأين في المحفل "مي" يا صح
 ابـــــــــــعودتنا ها هنا فصل الخط

 ا المنبر مرفوع الجنابـــــــــــــعرشه
 ابــــــــمستجيب حين يُدعى مستج
 اب ؟ــــــــأين في المحفل "مي" يا صح

 

 ـاتاللغويـ
 . اسم مكان من حفل وهو مكان االجتماع والمجلس )ج( محافل  :المحفل
 يقصد صالون مي )كان يعقد كل ثالثاء( هناك× ظرف مكان للقريب   : هنا

                         الكههههههههالم )ج( خطابههههههههات  : الخطههههههههاب -                            مبههههههههدأ× منتهههههههههى   : فصههههههههل
             المنصة  : منبرال -

  القول الخطأ  ×الفاصل القول الصواب وفصل الخطاب:
 مكان جلوسها )ج( : عروش و أعراش                    :  عرش -
  موضوع مخفوض× عال  : مرفوع -

 أن المنبر هو مكانها الالئق ليدل على تمكنها من البيان و الخطابة .و المراد من عرشها المنبر : 
 و المراد االعتزاز بها و االفتخار . مراد المنزلة )ج( أجنِبةالناحية وال : الجناب
 وقت طال أو قصر )ج( أحيان وأحايينظرف للزمان بمعنى :  حين يُصَرف× يُنادى ويُطلب   : يدعى

 المراد األدباء ) يسنجيب لها عرش األدب حين تدعو األدباء :مستجاب -    العرشالمراد /  :مستجيب -
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 الشرح 
ر قصيدته مصدوما لوفاة مي زيادة لذلك قدم استفهاما للحاضرين عهن مكانهها منكهرا أن تكهون يبدأ الشاع

عرش ملك إذ هي التي  هقد أخلفت الموعد معهم في ملتقاها الثقافي . وبدأ يعدد محاسن مجلسها الذي يشب
ى عهلك إذا دُ ناصية الفصاحة والبيان . ومنبر فصاحتها طوع أمرها إذا دعتهه للقهول أجهاب , ولهذ تامتلك

جميعا ولم يتخلف منهم أحهد . ثهم يخهتم بمها بهدأ بهه مهن السهؤال عهن مكانهها  ااألدباء والمثقفين للقاء أجابو
 ليؤكد إنكاره لحقيقة موتها . 

 التذوق
  تسيطر على الشاعر عاطفة الحزن واأللم والحسرة لفقد األدبية "مي".  
  مرارية مجلسها ،وأثره القوي في نفوس الحاضرينتضعيف حرف الواو ، للداللة على است :( عّودتنا)
 . ها ؛ للتنبيه ،واستخدام اسم اإلشارة للقريب ؛ ليدل على ألفة مجلسها وقربها من النفوس:  [ها هنا] -
 . يوحي بسمو مكانة مي األدبية [ : المنبر] -
 . مضارع ؛ للتجدد واالستمرار [ : يُدعى] -

ام غرضه إظهار الحزن واأللم. )يدل على أن األدباء رغم كثرتهم لهم : أسلوب استفه أين في المحفل مي
 يشغلوا الفراغ الذي تركته مي بعد رحيلها. و أسلوب قصر للتخصيص و التوكيد .

استعارة مكنية صور العرش بإنسان مرة يُطلب ومرة يستجيب للتشخيص  مستجاب: -مستجيب  –يدعى 
 ين معها وتوحي بتمكنها من البيان وتفاعل الحاضر

 استعارة تصريحية صور منزلة مي بالعرش عرشها:
 مجاز مرسل عن الفصاحة عالقته المحلية)اإليجاز والدقة في اختيار العالقة( المنبر :

 : نداء غرضه إظهار الحز واألسى. )يا صحاب( 
 .يوضح المعنى ويقويه :طباق  )مستجيب ( و )مستجاب( 
 األدبية.كناية عن مكانة مي  [ : فصل الخطاب]
 . توضيح، وسر جمالها ال تشبيه بليغ شبه العرش بالمنبر [ :عرشها المنبر]
 .  سمو مكانة مي األدبيةكناية عن  [ :مرفوع الجناب]

 صفات مي الحسية ( ) الفكرة الثانية 
 

 ديّ ــــــــــسائلوا النخبة من رهط الن
 مي ؟ أين مَي ؟ هل علمتم أين 

 يـــــالشجلو واللحن ـــــالحديث الح
 يــــــه السنـــــوالجبين الحر والوج

 اه؟ أين غاب ؟ــــــــــــــأين ولى كوكب
 

 اللغويــات
 العوام×  الصفوة ، أفضل القوم. )ج( : نخب. : نخبةال -        أجيبوا×  اسألوا:  سائلوا -
  أراهيط ، و أراهط أَْرُهٌط ، وأْرهاط  : الجمعالقوم واألهل  : الرهط -
الجماعههة ممههن يحضههرون  النههادى مجلههس القههوم ومكههان حههديثهم. و المههراد مههن رهههط النههدى : : نههديال -

 مجلسها   
 -الصهههههوت و)ج( : األلحهههههان و اللحهههههون.                                                         : لحهههههنال -
  المؤثر الرقيق  الحزين. : شجيال
الوضهاء ،  : سهنيال -                      ُجهبن ةجبنهأأجهبن  ج يسهارا : ما فوق الصهدغ يمينها أو الجبين -

 المظلم× المشرق 
أصلها كوكهب و قهد اسهتعار  كوكباة : -ذهب.   ولى : -الصافي                                    الحر : -

لف و الههاء للسهكت ) الشاعر الكلمة ل ديبة الراحلة فى مثل الكوكب فى الشهرة و السمو ثم ألحق بها األ
 أسلوب نداء ندبة األصل فيه وا كوكباه (   

 الشرح 
ثم يطلب من الحاضرين لتأبينها , أن يسألوا صهفوة ملتقاهها الثقهافي عنهها وعهن مكانهها فههم أدرى النهاس 
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بمكانها ومكانتها  وكريم شيمها وصفاتها وحديثها العذب ووجهها الصبوح وجمالها الوضهاء, ثهم يتسهاءل 
 ينيها الجميلتين أين ذهبا ؟   عن ع

) الحظ هامش  الكتاب المدرسي يقول عن ) أين ولى كوكبهاه ؟  أيهن غهاب ؟ إنهها أسهلوب ندبهة أصهله ) 
أين ولهى ؟ واكوكبهاه . أيهن غهاب ؟ بمعنهى  أنهه يتحسهر علهى فقهد الكوكهب  مهي زيهادة   ويتسهاءل عهن 

 مكانها . (
 ( على اعتبار أن كوكباه مثنى و فاعل للفعل ) ولى ( حديثها ووجهها )كوكبين  يريد  و يجوز أنه

 التذوق
 تسيطر على الشاعر عاطفة الحزن واأللم والحيرة.

 )سائلوا( أجمل ؛ ألنها تدل على المبالغة والتأكيد على مكانة "مي" األدبية. )اسألوا( أم )سائلوا(  -
 يدل على شدة إعجابه واعتزازه بها.:  [ كرار اسم مي]ت -
 أمر غرضه إظهار الحيرة والتردد.أسلوب  [ :لواسائ] -
اسههتفهام غرضههه إظهههار الحههزن واألم والحيههرة،  [ :أيههن مههي / هههل علمههتم أيههن مههي / أيههن ولههى كوكبههاه] -

 وتكرار االستفهام ؛ للداللة على عمق إحساسه باأللم لفراقها.
  .لعذبا كناية عن كثرة من يرتادون مجلسها وتأثرهم بحديثها [ : رهط الندي] -
كنايهة عهن جمهال "مهي"  الحسهي  ]الجبهين الحهر والوجهه السهني[ :،   [ الحديث الحلهو واللحهن الشهجي] -

 . استعارة مكنية حيث شبه حديثها  بالطعام الحلو للتجسيم .وفيها حسن تقسيم يعطى جرسا موسيقيا .
 0كناية عن شدة تأثير مي بما تقول في السامعين  اللحن الشجي: -
 استعارة مكنية صور الجبين بإنسان حر منطلق )للتشخيص( : الحرالجبين  -
 مجاز مرسل عن الكاتبة مي عالقته الجزئية )اإليجاز والدقة في اختيار العالقة(.   الجبين: -

غهاب ( بعهد أيهن  ليتحهول السهؤال مهن  -اسهتخدام الفعلهين ) ولهى  اه؟ أيهن غهاب ؟ــــــــــــــأين ولى كوكب
 ؤال عن رحيل إلى نهاية حزينة محتومة .غياب مطلق إلى س

و النههداء  .شههبه ) مههى ( بههـ )كوكههب ( وسههر جمالههها التوضههيح، حيههث  اسههتعارة تصههريحية [ :كوكبههاه] -
 للتحسر .

 صفات مي المعنوية  ( ) الفكرة الثالثة 
 

 ذابـــــــــــــِ ات عــــــــشيم غّر رضي
 وابــــــــــــجي ينفذ بالرأي الصحو
 ابــــــــــــــاء ألمعي كالشهـــــــــوذك
 ابـــــــــــال قدسي ال يعــــــــــوجم

 كل هذا في التراب. آه من هذا التراب
 

 اللغويــات
 أخالق حميدة. شيم غر :  -بيض )م( غراء.         : ُغّر  - أخالق )م( شيمة                 : شيم -
)م(  سائغاتطيبة  : عذاب -                      ريهةمنفرة ك  ×محمودةمرضية مقبولة  : رضيات -

 عذب.
 يقطع  ينفذ : –                                     أحجية و أْحجاء)ج(  َعْقل وفِْطنة  :ىِحج - 
جمال  : جمال قدسي –                               شهب أشهب شهبان  ج النجم الالمع : الشهاب - 

             طاهر .
  ×يذم و يشان  : يعاب -                                صاحب الرؤية الصائبة )حاد الذكاء(    : ألمعي -

    يثنى عليه ويمدح
 اسم فعل مضارع بمعنى أتوجع وأتألم : آه-

 الشرح 
التي سرد صفات مي )المعنوية(  فيقول : إن مي تتحلى بكثير من األخالق الحميدة يعود الشاعر إلى 

يحبها الجميع والرأي الصائب والعقل السديد ، والذكاء الحاد ، أما جمالها القدسي فصفة تجمع بين 
ومع ذلك فهو )جمال قدسي(  –ربما بأكثر من حاسة  –الحسية والمعنوية ،فللجمال جانبه المحسوس 
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ثم يعود إلى الواقع  والقدسي هو الطاهر ، نسبة إلى القدس وهو الطهر ، وهو صفة لها طابعها المعنوي
واقع الموت والفناء الذي قضى على كل تلك الصفات الحسي منها والمعنوي ، وقد وارها جميعها 

 .التراب على نحو ال يكاد يصدق
 
 

 التذوق
 تسيطر على الشاعر عاطفة الحزن واألم ممتزجة باإلعجاب واالعتزاز بصفات مي .

إيجههاز بحههذف المبتههدأ  . ؛ يفيههد كثههرة وتعههدد صههفات مههينكههرات للتعظههيم ، وجمههع  [ :شههيم ، غههر ....] -
 وجمع شيم يدل علي كثرة أخالقها المحمودة –والتقدير أخالقها شيم غر 

  : استعارة مكنية شبه )الشيم( بـ )جياد( وسر جمالها التجسيم ، وتوحي بهرة تلك الصفات. ]شيم غّر[ -
 )مياه( عذبة وسر جمالها التجسيم. توحي بالصفاء: استعارة مكنية شبه )الشيم( بـ  ات ِعذاب[]رضيَّ  -
. إيجهاز استعارة مكنية شبه الحجى بسيف يقطهع وسهر جمالهها التجسهيم [ : حجى ينفذ بالرأي الصواب] -

 بحذف المبتدأ والتقدير حجاها حجا ينفذ والفعل ينفذ: يدل علي أن رأيها هو الصواب
 ال الطاهر بدليل أنه ال يعاب .كناية عن عظمة هذا الجمجمال قدسي ال يعاب :  -
 وصف الجنال بالقدسي يوحي بالطهارة والبراءة. )جمال قدسي( :-
 استخدام اسم اإلشارة للقريب ؛ لتعظيم قدرها وبيان قربها منه. )كل هذا في التراب( :-
 : أسلوب استفهام غرضه التعجب واإلنكار. )كل هذا في التراب ؟(-

 عل ؛ للعموم والشمول.إيجاز بحذف الفا )ال يعاب( :
 تشبيه مجمل ؛ شبه الذكاء بالشهاب وسر جمالها التجسيم ،يوحي بشدة ذكائها. :[  ذكاء كالشهاب] -
 . كناية عن حسن مي وجمالهاوطهارتها [ : جمال قدسي ال يعاب]  -

 توحي بشدة الفجيعة واأللم. )آه ( :
ل "مههي" بأشههياء ماديههة تههدفن وسههر جماههها حيههث شههبه خصهها،  اسههتعارة مكنيههة: [ كههل هههذا فههي التههراب]  -

 .التجسيم
 أسلوب إطناب بالترادف للتوكيد. ال يعاب: -قدسي  -

 لن تتوارى مآثر مى   ( ) الفكرة الرابعة 
 

 ويك ما أنت براد ما لديــــــــــــــــك
 أضيع اآلمـــــــــال ما ضاع عليـــــك
 مجـــــــد مي غير موكول إليـــــــــك

 ــد مي خالص من قبضتيـــكمجـــــ
 ولهـــــــا من فضلها ألف ثــــــــواب

 

 اللغويــات
 مانع× مرجع راد: -بمعنى التعجب واإلنكار الممزوج بالغضب   اسم فعل مضارع ويك: -

ضهعة × شهرف عهزة  مجهد:-اليهأس × الرجهاء  اآلمال:-أفنى والمراد أشدها خسارة على نفسه  = أضيع:
 مرهون مقيد× متحرر  خالص:-مرفوع عنك× متروك إليك  وكول:م -وخسة )ج( أمجاد 

 إساءتها× إحسانها  فضلها: -الكف مضموم األصابع والمراد ملكك )ج( قبضات قبضتيك: -
 الشرح 

يدرك الشاعر أن التراب لن يرد ما غيبه في جوفه ، وأن من العبث أن يأمل أحد في ذلهك ، ومهع ههذا ال 
طب التراب ، فهذا التراب وإن وارى من مي جسدها .. غير قادر على أن تفارقه روح التحدي وهو يخا

يحجب مآثرها وفضلها وإبداعاتها التي ال سلطان له عليها ، وال قدرة له على إخفائها ألنها فوق سهلطانه 
 وأكبر من قدرته.

 التذوق
 تسيطر على الشاعر عاطفة الحزن واألسى .

 والتعجب والغضب.  اريفيد اإلنك اسم فعل مضارع() ويك: -
 استعارة مكنية صور التراب مرة بإنسان لن يرد ما لديه )للتشخيص( ويك ما أنت براد ما لديك: -
 الباء حرف جر زائد للتوكيد. : براد -
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اسههتعارة مكنيههة شههبه اآلمههال بههـ أشههياء تضههيع وسههر جمالههها التجسههيم  [ :أ ةةي  اآلمةةا  مةةا  ةةاع عليةةك] -
 يؤيدها الواقعحكمة صادقة  وتوحي باليأس .

 . وسر جمالها التشخيص شخصا تراب، تصور ال استعارة مكنية [ :مجد مي غير مواو  إليك]  -
و الثانية :  استعارتان مكنيتان األولي : شبه الحق بشئ مادي  للتجسيم   مجد مي خالص من لب تيك: -

 . ي للتخصيص والتعظيمشبه القبر بإنسان له يد للتشخيص وتوحي بتفرد مجد مي وإضافة مجد إلي م
 مجاز مرسل عن قوة وسلطة القبر عالقته السببية    لب تيك:-
 طباق يؤكد المعنى  .  خالص( – اع( )مواو   -)راد -
 ولها من فضلها ألف ثواب: كناية عن ثقة الشاعر في عظم أجرها عن هللا لما قدمته من أدب وفضل -
 كيد والتخصيصأسلوب قصر للتو ولما من ه لما ألف ثواب : -

 التعليق
وهو من الموضوعات القديمة  الرثاء )وهو الحديث عن الميت وذكر محاسنه(  : مو وع ال صيد  -

صادقة  يعترض عليها في بداية حياته ثم في نهاية حياته غير ذلك واعتبر أنها إذا كانتالعقاد التي كان 
 المشاعر فال بأس بها.

العتدال في إظهار الحزن الذي يختلف عن الرثاء القديم الذي يلجأ وقد جدد فيه الشاعر حيث : القصد وا
 إلى التهويل والمبالغة , وقد دار الشاعر حول الصفات العقلية للمرثية .

 مي زيادة :  الَمرثية -
 أكثر الشاعر من استخدام األساليب اإلنشائية ألنها تشيع اإلحساس بتماسك أحزاء النص .    

 عنوان النص بمضمونه؟إلى أي مدى يرتبط  -
حيث أن القصيدة تبدأ بسؤال ال ينتظر له الشاعر جوابا ولكن الشاعر يلقيه ليتولى بنفسه اإلجابة عنه في 
صورة حديث عن األديبة مي التي رحلت وأخلفت ما اعتاده رواد ندوتها مهن البيهان الرائهع تلقيهه معتليهة 

 يزهو بها ويتسامى. عرش بيانها الذي ملكت ناصيته فاستجاب لها ، وراح
تجربة ذاتية إذ يتحدث عن فقده للكاتبة الكبيرة مي زيادة التي عرفها وعرف  نوع التجربة الشعرية:

  وصفاتها الكريمة واستمع إلى أدبها طويال وذلك ألنه كان من مرتادي مجلسها .
 من مؤسسيها . مدرسة الديوان , والتي كان من أقطابها , و المدرسة التي ينتمي إليما الشاعر:

 : تبدت مالمح المدرسة في النص فيما يلي : خصائص المدرسة هي النص
) الوحدة العضوية , واالهتمام بالصورة الكلية كما في المقطع األول والثاني , ووضوح الجانب الفكهري 

 في النص,  والصدق في التعبير  والبعد عن المبالغة في الوصف .. ( 
األساسهية فهي شهعر الهديوان وههو الجفهاف العهاطفي, حيهث فاضهت القصهيدة ولكنه خالف هنا الخصيصهة 

ولكنهه حقهق خصيصهة أخهرى  بالعواطف الجياشة من ألم وحزن وحسرة وصهدمة مهن فقهده لمهي زيهادى.
 هامة وهي التأمل في الموت والحياة والحديث عن الموت الذي يفقد اإلنسان أعز ما يملك.

 الخصائص الفنية ألسلوب الشاعر : -
                      سهولة األلفاظ وبعدها عن الغرابة. -1
          كثرة األساليب اإلنشائية.-2
 روعة الصور وعدم التكلف فيها.-3
 التنوع في القافية )مع اختيار القافية المالئمة للحالة النفسية(-4
            الوحدة العضوية المتمثلة في وحدة الموضوع ووحدة الجو النفسي.-5

 مالمح ال ديم والجديد هي النص 
 : ال ديم :  

متابعته القدماء في الغرض الشعري المتمثل في فهن الرثهاء وههو غهرض قهديم اعتهرض عليهه ثهم نظهم -1
 فيه.

 استخدام بعض األلفاظ القديمة مثل : )ويك( -2
 عذاب ( . استخدم بعض الصور التقليدية مثل :  ) ذكاء ألمعي كالشهاب ( و) شيم غر رضيات -3

 التجديد :  
عهدم االلتهزام  -4تقسهيم القصهيدة إلهى مقطوعهات  -3      التجديد في الرثاء  -2     . وضع عنوان للقصيدة -2

 بالوزن والقافية  

 أسئلة يجيب عنها طالب العلم
 (1  ) 

 سائلوا النخبة من رهط النديّ 
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 مي ؟ ين مَي ؟ هل علمتم أين أ
 الحديث الحلو واللحن الشجي
 والجبين الحر والوجه السني
 أين ولى كوكباه؟ أين غاب ؟

 "  فى جملتين من إنشائك  السنى"  ومضاد  النخبةهات معنى " أ ( 
 ما الغرض من اإلستفهام فى األبيات ؟ ب ( 
 الشاعر شديد التأثر لفقد مى ... دلل على ذلك من خالل فهمك ل بيات ج ( 
 مر و بين  الغرض منه ـ صورة بيانية مبينا نوعها و قيمتها الفنيةأسلوب أاستخرج من األبيات :  ) د ( 
 ) 

 إلى أي غرض شعرى ينتمى  هذا النص و ما الخصائص األسلوبية  لللشاعر كما تجلت افى النص هـ ( 
 (2 ) 

 أين في المحفل "مي" يا صحاْب ؟
 عودتنا ها هنا فصل الخطاب
 عرشها المنبر مرفوع الجناب

 مستجاب مستجيب حين يُدعى
 أين في المحفل "مي" يا صحاب ؟

  إلى أى مدى يرتبط عنوان النص بمضمونه ؟(  أ
  اقترح ثالثة عناوين للنص(  ب
  إلى اى غرض شعرى ينتمى هذا النص( ج

  " تحدث عن دور األديبة مى فى الحياة الثقافية فى مصر كما فهمت من النص مراعيا ما يلىد ( 
  توظيف الصور الخيالية و المحسنات البديعية* ساليبتنوع األ* السالمة اللغوية*

  (3 ) 
 شيم غّر رضيات ِعذاب

 جي ينفذ بالرأي الصوابحو
 وذكاء ألمعي كالشهاب
 وجمال قدسي ال يعاب

 كل هذا في التراب. آه من هذا التراب
 أ ( هات معنى شيم و مفردها و المراد من عذاب فى جمل من عندك

 معنوية فى هذا المقطع . وضحها مبينا رأيك . ب ( وصف العقاد مى بصفات
ج ( استخرج لونا بيانيا و آخر بديعيا و بين سر الجمال .     د ( دلل على أن النص ينتمى إلى مدرسة 

 الديوان .
  (4  ) 

 ويك ما أنت براد ما لديك
 أضيع اآلمال ما ضاع عليك
 مجد مي غير موكول إليك
 مجد مي خالص من قبضتيك

 ضلها ألف ثوابولها من ف
 ما مظاهر التطور في موسيقا القصيدة عند العقاد ؟أ ( 
 كيف تحققت الوحدة الفنية للقصيدة ؟  ب (
و هل  علل  0مما أخذته ) مدرسة أبوللو ( على ) جماعة الديوان ( مبالغاتهم في الذهنية الجافة    ج (

 ترى ذلك ينطبق على هذا النص ؟
 عر في النص .اذكر بعض المآخذ علي الشاد ( 

 هـ ( هات معنى ويك      و مضاد  موكول     و جمع  فضلها فى جمل من عندك .
 و ( التحدى واضح فى هذه األبيات . من الذى يتحداه الشاعر ؟ و فى أى شىء يتحداه ؟ و هل توافقه ؟

 (5 ) 
  استم  للنص ثم أجب عن األسئلة التالية -1

إلى أى مدى يرتبط عنوان النص -أ  ضمونه ؟بم
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  اقترح ثالثة عناوين للنص-ب
  إلى اى غرض شعرى ينتمى هذا النص -ج
  " تحدث عن دور األديبة مى فى الحياة الثقافية فى مصر كما فهمت من النص مراعيا ما يلى -2
توظيف الصور الخيالية و المحسنات *                 تنوع األساليب            *السالمة اللغوية*

  ةالبديعي
  الرأ النص لرا   صامتة ثم أجب عن األسئلة التالية -3
 ص .سؤاال حول كل فكرة رئيسية فى الناطرح -أ
  إلى أى مدى نجح الشاعر فى التعبير عن حزنه لفقد األديبة مى ؟ دلل-ب
  ما الفكرة األساسية فى النص –ج 
 ؟ ما الخصائص األسلوبية لللشاعر كما تجلت افى النص-د

 رت الكنيسة نو

 التعريف بالااتب : 
ونشههأ وتربههى  فههي  القههاهرة فههي حههى إمبابههة ، مههن أهههم أعمالههه  , محافظههة الغربيههة بولههد  إبههراهيم أصههالن

"بحيره المساء""وردية ليل "  أما رواياته فهى  "مالك الحزين"،  " حجرتان وصالة "  "عصافير الجنهة 
" 

م .جهائزة كفهافيس  2003ولهة التقديريهة فهي اآلداب عهام حصل إبراهيم على عدد من الجوائز منهها  : جهائزة الد
 م 2005الدولية عام 

 : تمميد
 .النص يعرض صورة رائعة عن عراقة الوحة الوطنية بين أبناء مصر من مسلمين ومسيحيين 

 النص
وزمان كان أهالى إمبابة يقضون سهراتهم طوال شهر رمضان علهى .  كان النهر مكشوفا للعيانزمان , 

وهههم , وهههم يحملههون الحصههر واألوانههى ، األوالد يلعبههون ,  يغههادرون الحههوارى, ئه الممتههد طههول شههاط
 يتسامرون ويشربون الشاي ، ويجمعون حوائجهم ساعة السحور ويعودون .

كانت عائلة العم منصور المسيحى تجاورنا سواء في البيت أو في قعدة الشهاطئ ، وكهانوا يسهاهمون فهي 
ههها األوالد مههن أجههل تههزيين الحههارة وال يفطههرون إال مههع اآلذان ، وكنهها نتبههادل القههروش القليلههة التههي يجمع

ألواح الصاج التي نرص عليها الكعك والبسهكويت والغريبهة ، ونتبهادل حملهها إلهى الفهرن القريهب ونظهل 
من أكثر صور تلك األيام التصاقا و حتى الصباح حيث يعود كل منا بألواحه ، ونتبادل الزيارة يوم العيد.

كنها نتجمهع  بذاكرتى ، وذاكرة أبناء جيلى من أهالى المنطقة انتظارنا مهدفع اإلفطهار علهى شهاطئ النههر.
 .عشرات األوالد على الحافة 

كههان مههدفع  ةوداخههل هههذه االنحنههاء , تحههت كههوبرى إمبابههة الكبيههر ةوكههان الشههاطئ الممتههد ينتهههى بانحنههاء
نهاك بهل كانهت عيوننها مصهوبة فهي ترقهب عبهر رمضان الرابض ال يبين منه شيء لذلك لهم نكهن ننظهر ه

 . النهر إلى مبنى شبه مختف وراء األشجار هناك في حى الزمالك 
وتظل عيوننها ,  وتكون الدنيا صيفا والبلح األحمر طلع,  ويكون النهر طافحا  والماء مثقال بطميه الفوار

حينئهذ ؛  عهدة عبهر الفهروع واألغصهانفجأة تضاء نوافذه النحيلهة المتبا, معلقة بذلك المبنى شبه المختفى 
ومههع ذلههك النههور المحمههر النوافههذ " , الكنيسههة نههورت ... الكنيسههة نههورت : " نهلههل جميعهها فههي غنههاء موقههع

 , حينئذ نميل بأجسادنا إلهى هنهاك,  النهر طلقة قوية لها صدى ةوالغناء يطلق المدفع الرابض عند انحناء
 .وبروح يسرح كثيفا على سطح الماء ,  بأهونرى دخانها الكثيف األبيض وهو يغادر مخ

والصديق إدوار الخراط اتصل يقول : كل سنة وأنهت طيهب وأنها سهألته عهن اسهم تلهك الكنيسهة التهي كهان 
يمكههن رؤيتههها مههن إمبابههة زمههان وهههو يقههول إن الزمالههك حيههث يقههيم ال يوجههد بههها إال كنيسههة العههذراء 

 . حجبتها قلت لم أعد أراها قال إن المباني, بالمرعشلى 
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 اللغويــات

 - محمهههههههههال :  مثقالـ  ممتلئا : طافحاـ  يقصد سكان م أهل : أهالىـ  مسددة : مصوبةـ  ظاهرا : مكشوفا
يظههر :  يبهينـ  الثهائر:  الفهوار ـ ما بحمله ماء النهرمن طين : طميهـ  حصيرة ما يجلس عليه م الحصر

× نصههيح :  نهلهلـ  م حاجهة حههوائجهمـ  الرفيعههة:  يلهةالنح ـ السهمر الحههديث لهيال:  يتسههامرون-ختفهىي× 
رجههع :  صههدى ـ انفصههاال× التحامهها :  التصههاقاـ  تجميههل:  تههزيينـ  تسههكن بجوارنهها:  تجاورنههاـ  نسههكت

 أضاءت نورت : - كشفتها×سترتها :  حجبتهاـ  المقيم:  الرابضـ  الصوت ج  أصداء

 الشرح
ية بين أبناء مصر فى سيمفونية عذبهة و بريشهة  مصهور عبر إبراهيم أصالن  عن عراقة  الوحدة الوطن

فنان استطاع  الكاتهب رصهد " الحالهة الوطنيهة " التهى تهداخل فيهها النسهيج اإلسهالمى  المسهيحى بصهورة 
رائعههة  مههع قههدوم شهههر رمضههان المبههارك  حيههث يهنههىء المسههيحيون  أشههقاءهم  المسههلمين بقههدوم الشهههر 

 .الكاتب إبراهيم أصالن  الفضيل  على طريقة إدوار الخراط مع
أهالى إمبابة و شواطىء النيل الممتدة و مغادرة الحهوارى رسم صورة و من خالل قدرته على التصوير 

و حمل الحصر واألوانى ولعب األوالد  وساعات السمر و شرب الشاي و جمع الحوائج سهاعة السهحور 
إسههام اإلخهوة وى بحكهم الجهوار فهى البيهت عائلة العم منصور المسهيحثم يأتي ذكر ثم العودة إلى البيوت 

المسيحيين فى تزيين الحارة و المشاركة  بقروشهم فى شهراء أدوات الزينهة و إصهرارهم  علهى اإلفطهار 
مهع األذان و تبهادل ألههواح الصهاج التهى يههرص عليهها الكعههك و البسهكويت و الغريبهة و تبههادل حملهها إلههى 

ين معا ينتظرون حتى الصباح ليعود  كل منهم بألواحه  ثهم الفرن القريب ليظل الصبية مسلمين و مسيحي
 .يبدأ تبادل الزيارة يوم العيد 

خاصهة لحظهة  انتظهار مهدفع اإلفطهار علهى , تفهارق ذاكهرة الكاتهب  و ذاكهرة أبنهاء جيلهه ال هذه المشاهد 
ال يظههر   شاطىء النهر الخالد  بإنحناءاته تحهت كهوبرى إمبابهة ، و داخهل اإلنحنهاءة كهان مهدفع رمضهان

منه شيء  و لذا كانهت أنظهار الصهبية تتجهه  إلهى النههر و المبنهى شهبه المختفهى وراء األشهجار فهى حهى 
... تالزمالك  حيث تضاء  نوافذه عبر الفهروع وليتهلهل الجميهع فهى غنهاء جمهاعى موقهع " الكنيسهة نهور

 كثيف األبيض الكنيسة نورت " و مع نور الكنيسة ينطلق مدفع اإلفطار  و ينطلق دخانه ال
صديقه إدوار الخراط عن تلك الكنيسة  فيجيبه  بأنها كنيسهة العهذراء  بالمرعشهلى  بالزمالهك  يسألو هنا 

 التى حجبتها المبانى .

 التذوق 

 . كناية عن الفراغ الممتد قبل الزحام و قبل التعدي  على النهر كان النهر مكشوفا : -
 الفيضان .:  كناية عن موسم  يكون النهر طافحا  -
 : كناية عن الدخول في الصيفالبلح األحمر طالع  -
 :  كناية عن الترقبعيوننا معلقة   -
اسههتعارة مكنيههة صههور العيههون بأسههلحة تصههوب " توضههيح " تههوحي  :   كانههت عيوننهها مصههوبة فههي ترقههب -

 باالهتمام و التركيز
الصور والذاكرة بأشهياء ماديهة تلتصهق  استعارة مكنية صوربذاكرتي :  من أكثر صور تلك األيام التصاقا و

 " تجسيم " توحي بمدى تأثير الذكريات في نفس الكاتب
 طباق يوضح المعنى ويقويه : ويعودون..  يغادرون  -
سههجع  ( : وهههم يتسههامرون, األوالد يلعبههون ( ـ ) وهههم يحملههون الحصههر واألوانههى,  يغههادرون الحههوارى)  -

 األذن .يعطي نغمة موسيقية جميلة تطرب لها 
كناية عن التسامح الديني  : كانت عائلة العم منصور المسيحى تجاورنا سواء في البيت أو في قعدة الشاطئ -

 , وسر جمال الكناية اإلتيان بالمعنى مصحوبا بالدليل عليه في إيجاز وتجسيم .
 استعارة مكنية : صور الحارة فتاة تتزرن " تشخيص " : تزيين الحارة -
 قصر للتوكيد والتخصيص , وهي كناية عن مراعاة مشاعر المسلمين . : إال مع اآلذان وال يفطرون -
 استعارة مكنية صور الشاطئ بإنسان ينحني " تشخيص " ة :وكان الشاطئ الممتد ينتهى بانحناء -

 استعارة مكنية صور مدفع رمضان بوحش ينتظر وقت تحركه " توضيح " : مدفع رمضان الرابض
 استعارة مكنية صور المبنى بشخص يختفي بين األشجار " تشخيص " : تف وراء األشجارمبنى شبه مخ -



                                                                                                   سلسلة النوابغ التعليمية                                                                                                      
 فى اللغة العربية

                                                                                                                                                                                          األستاذ : كمال عبد رب النبى
  01022632151ت : 

138 

 استعارة مكنية صور النوافذ بشخص رفيع نحيل الجسد " تشخيص " : تضاء نوافذه النحيلة -
 : إطناب بالترادف للتوكيد الفروع واألغصان

ة صهور دخهان طلقهة المهدفع إنسهانا مختبئها اسهتعارة مكنيه : ونرى دخانها الكثيف األبيض وهو يغادر مخبأه -
 قرر الظهور" تشخيص "

 قصر للتوكيد والتخصيص : ال يوجد بها إال كنيسة -
 : إطناب بالترادف للتوكيد حجبتها..  لم أعد أراها  -

 التعليق   
غايههة شههكل فنههي يميههز بإجكههام البنههاء محههدودة الشخصههيات. قليلههة األحههداث  ، التعبيههر فيههها  ال صةةة ال صةةير 

لها داللتها ، فهذ القصة مكونة من كلمتين ) الكنيسة نورت ( تحمل رسالة القاص فى إيجاز  اإليجاز ، فكل   عبارة 
وتوكيد وإيماء بالغ تاركة انطباعاً لدى المتلقى عن المشاركة الوجدانية  فى االحتفال  برمضهان ثهم تتهوالى الهدالالت 

ادات والتقاليهد  التهى تجمهع بهين المصهريين  جمبعها دون النظهر إلهى أيهة المعبرة عن طلبعة الشخصية المصرية والعه
 .اعتبارات 

بمحدودية الشخصهيات و األحهداث  فهالمحرك األساسهى ل حهداث  وههو الهراوى وتظههر فهى نهايهة  :  تميزت القصة
 .القصة شخصية صديقه 

 أسئلة تحليلية مهمة 
 

 ؟الن  عن عراقة  الوحدة الوطنية بين أبناء مصراألصيل إبراهيم أص المصريعبر الكاتب  كيف  -1س 
رفيهع المسهتوى ، عميهق  شهجي وطنهيلحهن  فيعبر الكاتب عن عراقة  الوحدة الوطنية بين أبناء مصر ج . 

 ن شركاء األرض و اللغة والفكر و الحوار و الرؤى و المستقبل و األمل عالداللة ، 

  المسيحي؟   اإلسالمياخل فيها النسيج تد التيرصد الكاتب الحالة الوطنية " كيف  -2س 
مههع قههدوم شهههر فسههيمفونية عذبههة التوقيههع و بريشههة  مصههور فنههان  فههيرصههد الكاتههب الحالههة الوطنيههة "  ج . 

المسههيحيون  أشههقاءهم  المسههلمين بقههدوم الشهههر الفضههيل  علههى طريقههة إدوار  يهنههئرمضههان المبههارك  حيههث 
 الخراط مع الكاتب إبراهيم أصالن

. وضهح  إبراهيم أصالن ابن البلد و قدرته علهى التصهوير  الكاتب مصرية ظهرت في هذه القصةلقد  -3س 
  ذلك

إمبابههة و  أهههاليركههز فيههها الكاتههب  عدسههته الفنيههة علههى  التههيارتسههمت  أبعههاد اللوحههة  القصصههية   ج . حيههث
وسهاعات السههمر و ولعهب األوالد   واألوانهي -و حمهل الحصهر   الحهواريالنيهل  الممتهدة و مغهادرة  شهواطئ

  . شرب الشاي و جمع الحوائج ساعة السحور ثم العودة إلى البيوت

تكثيهف مهواز لهنفس   كهان هنهاك مهن مشهاهد الفرحهة بقهدوم شههر الصهيام   الحركهيمقابل هذا الكم  في -4س 
 . وضح ذلك الصور

و مها يصهحب  الشاطئ البيت أو جلسة فيبحكم الجوار  المسيحيمن خالل عائلة العم منصور ج . يبدو ذلك 
تهزيين الحهارة و المشهاركة   فهيهذا كله مهن مفهردات الحهدث  مهن إسههام اإلخهوة المسهيحيين شهبابا  و أطفهاال 

يهرص  التهيشراء أدوات الزينة و إصرارهم  على اإلفطهار مهع األذان و تبهادل ألهواح الصهاج   فيبقروشهم 
الفرن القريب ليظل  الصبية مسلمين و مسيحيين معها عليها الكعك و البسكويت و الغريبة و تبادل حملها إلى 

 ينتظرون  حتى الصباح ليعود  كل منهم بألواحه  ثم يبدأ تبادل الزيارة يوم العيد 
 أههاليهذه المشاهد الرقيقة بكل عذوبتها ال تكاد تفارق ذاكرة الكاتب  و ذاكرة أبناء جيله و رفهاق دربهه  مهن 

 النهر الخالد  شاطئاإلفطار على  المنطقة  خاصة لحظة  انتظار مدفع

 يترقبون إفطار رمضان؟  الصبيةوما جاوره ؟ أو كيف كان  الممتد شاطئ النيل كيف عبر الكاتب عن -5س 
إمبابة  الكبيهر   كوبريتحت   بانحناءاتهيداعب مخيلة الكاتب  –بدوره  -راح   الذيالنهر الخالد  شاطئ ج . 

ضان ال يظهر  منه شيء  و لذا كانت أنظار  الصبية تتجهه  إلهى النههر  و كان مدفع رم االنحناءة،  و داخل 
الزمالك  حيهث تضهاء  نوافهذه النحيلهة المتباعهدة عبهر الفهروع  و  حي فيوراء األشجار  المختفيالمبنى شبه 
موقههع " الكنيسهة نههورة ... الكنيسههة نههورت " و مههع نههور الكنيسههة  جمههاعيغنههاء  فههيليتهلههل الجميههع  األغصهان

 طلق مدفع اإلفطار  و ينطلق دخانه الكثيف األبيض و يروح و يسرح كثيفا على سطح الماء ين

إدوار الخهراط و ههو هنئهه  بقهدوم شههر رمضهان  المبهارك عهن تلهك  ماذا تحمل إجابة صهديق الكاتهب -6س 
 ؟الكنيسة
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عههذراء  بالمرعشههلى  بأنههها كنيسههة ال عنههدما أجابههههنهها يحلههل الكاتههب  جماليههات الرؤيههة و الههذكريات   -1ج . 
 .بالزمالك 
 بالمبههانيالنبيههل  وبههين زحههام  الواقههع المههزدحم   الماضههيهنهها يعقههد  الكاتههب المفارقههة  بههين ذلههك   -2          
 . يراها وقد حجبت  هذا المشهد العظيم  التيالمرتفعة    الضخمة  

 . وضح ذلك . مصر اإلسالميالفتح  مجيءمنذ  أروع األمثلة للتسامح الديني المصريونلقد ضرب  -7س 
عهههد الخليفههة الفههاروق عمههر بههن  فههيمصههر علههى يههد عمههرو بههن العههاص  اإلسههالميالفههتح  مجههيءمنههذ  -1ج . 

الفسهطاط  مقهرا للواليهة الجديهدة   ى، و بنه جنهديحيهث جهاء  بجهيش قوامهه سهتة آالف  هللا عنه  رضي  –الخطاب 
سهماحة اإلسهالم  و وسهطية المسهلمين بمها نشهروه  مهن روح   أهلهها مهن اإلخهوة  المسهيحيين الهذين أدركهوا منآ التي

األخههوة و المسههاواة  والتصههالح و السههالم ، و إذا بجههيش عمههر يتضههاعف  عههدده خههالل مسههاره  مههن الفسههطاط  إلههى 
 .ممن أسلموا  معه و شاركوه رحلته المباركة   جنديعشر ألف  اثنياإلسكندرية  ليتجاوز 

 التهيتحيهى مهرارا ذكهرى " العههدة العمريهة  "  كأنههاين مسهلميها و مسهيحييها و عاشت مصر نسيجا متهداخال به  -2
منحها عمر بن الخطاب ألهل إيليا ألن يقيموا شعائرهم  و عبهادتهم و يحهافظوا علهى ثهوابتهم  و مقدسهاتهم ال يهؤذى 

 .دينه و معتقده  فيمنهم أحد و ال يروع 
خههالل ثههورة   االسههتقاللرصههين تطالههب بالحريههة و  وطنههيتكامههل   فههيعاشههت مصههر بهاللههها و صههليبها   -3

 بقيادة سعد زغلول      1919
التقط  خيوطها الكاتب ليسرد حولها قصهته  القصهيرة  التيبين أبنائها بنفس القوة  الوطنياستمر الرباط    -4

  مسهيحيو ال يعهرف  التفرقهة  بهين مسهلم أ الذي المصرياتخذ فيها بؤرة  رؤيته من فكرة وحدة الشعب  التي
ميع  على ضفاف نهر النيل  الخالد و على أرض مصر المعطاءة  منذ فجر  التاريخ البشرى جحيث يعيش ال

 . ليزرع األرض و يحصد الثمار  الواديمنذ هبط اإلنسان  من الهضبة إلى 
  ئة مهنحهب مصهر  مهن خهالل الناشه فهينس كهل األجيهال و األعمهار تتجهاوقد عبر الكاتب عن هذه الوحدة حيهث  -5

  تههزيين الحههارة وانتظههار اآلذان و اإلفطههار  و الكعههك و  فههيو مسههيحيات  فالكههل يشههارك  مسههلمات –الصههبية والبنههات 
البسكويت  ... يتجمع العشرات على حافة  النهر و تتجه األنظهار  إلهى مصهدر الضهوء الخافهت و هنها يحهدد الكاتهب 

فق نهر النيل  بمياهه الغزيرة  و تدفه مياهه بطميه الفهوار  أشهر الصيف  و ظهر البلح األحمر  و تد فيزمن قصته 
مهدفع اإلفطهار و مها   لحظة انطالق   االنطالقالنوافذ  لحظة  فيوصف النور المحمر   فيكما يدقق القاص السارد 

صهفحة ميهاه النههر   يصدر عنه مهن دخهان أبهيض  كثيهف  و المهدفع يغهادر مخبهأه ... و الهدخان  يسهرح كثيفها علهى 
 .العظيم 

و صهديقه إدوار الخههراط  كالهمهها  . وضههح ذلهك   أو الكاتههب  الكاتهب  أن يقههارن بهين األجيههال لهم يههنس -8س 
 . وضح ذلك   خبير بطقوس دينه  عارف بعباداته و شعائره  

و ال ينسي الكاتب  أن يقارن بين األجيال من خالل شخصه و صديقه إدوار الخراط  و كالهما  خبيهر بطقهوس ج . 
علههيم  بشهههر رمضههان  والصههوم واألذان و اإلفطههار  و الخههراط  علههيم  أصههالنينههه  عههارف بعباداتههه و شههعائره  : د

المناسبات  لكل  في  التهانيبأسماء الكنائس  و مواقعها و هما يتبادالن  المعرفة  بين سؤال و جواب  بقدر تبادلهما 
ما تشههده  القهاهرة  و الجيهزة  مهن زحهام  العمهران و ارتفهاع المقارنة إلى  تنتهيالوطن  و المواطنة و  فياألشقاء  
الشامخة تحجب  رؤية كنيسة العذراء  بأنوارها الرقيقهة بعهد أن   المبانييعانى منها الجيل  الجديد فإذا   التي المباني

 بين األجيال   التالقيكانت زمنا  مصدر للسعادة و 

 أسئلة يجيب عنها طالب العلم

 (1 ) 

ئلة  العم منصور المسيحى تجاورنا  سواء فى البيت أو فى قعدة الشاطىء  و كانوا يساهمون فهى " كانت عا
 القروس القليلة  التى يجمعها األوالد  من أجل تزببن الحارة و ال يفطرون إال مع األذان "

 هات معنى تجاورنا ، مضاد يجمعها فى جملتين من إنشائك أ ( 
 وضح ذلك ..  ة فى الفقرة  أروع تجلتتجلى مظاهر الوحدة الوطنيب ( 

 ج ( يتسم فن القصة القصيرة بالحركة .. وضح ذلك.
 ( .. ما نوع هذا األسلوب ؟ وما داللته ؟ ال يفطرون إال مع األذاند ( )
( .. وضهح كانت عائلة  العم منصور المسهيحى تجاورنها  سهواء فهى البيهت أو فهى قعهدة الشهاطىء هـ ( )

 . الجمال في هذه الجملة
  (2 ) 
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شههر رمضهان علهى طهول  زمان كان النهر مكشوفا للعيان, وزمان كان أهلي إمبابة يقضون سهراتهم طوال
واألوانهههي ، األوالد يلعبهههون وههههم يتسهههامرون  شهههاطئه الممتهههد . يغهههادرون الحهههواري وههههم يحملهههون الحصهههر

 ساعة السحور ويعودون . ويشربون الشاي ، ويجمعون حوائجهم

 و مفرد حوائجهم ؟ –وما جمع زمان  –فا ما مرادف مكشو -أ
 عبر الكاتب عن عراقة الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب المصري دلل على ذلك . -ب
 محسنا بديعيا . –كناية  –استخرج من الفقرة : استعارة مكنية  -ج
 ما سمات القصة القصيرة من خالل فهمك لهذه القصة ؟-د

  (3 ) 

االنحنهاء كهان مهدفع رمضهان  بانحناء تحت كوبري إمبابهة الكبيهر و داخهل ههذه )وكان الشاطئ الممتد ينتهي 
كانت عيوننا مصوبة في ترقب عبهر النههر إلهى مبنهى  الرابض ال يبين منه شيء لذلك لم نكن ننظر هناك بل

في حي الزمالك , ويكون النهر طافحا والمهاء مهثقال بطميهه الفهوار ,وتكهون  شبه مختف وراء األشجار هناك
 والبلح األحمر طلع ( لدنيا صيفاا

 مقابل الرابض –مرادف الفوار  –هات : مقابل انحناء -أ
 صف الشاطئ و ما الذي كان يترقبه عيون الناس ؟-ب
 استخرج من الفقرة : استعارة مكنية . أسلوب قصر و بين أداته . -ج
 ما سمات القصة القصيرة من خالل فهمك لهذه القصة ؟ -د

  (4  ) 

المتباعدة عبر الفهروع واألغصهان  وننا معلقة بذلك المبنى شبه المختفي , فجأة تضاء نوافذه النحيلةوتظل عي
ومهع ذلهك النهور المحمهر النوافهذ والغنهاء  الكنيسة نهورت , حينئذ نهلل جميعا في غناء موقع , الكنيسة نورت

بأجسادنا إلى هنهاك ونهرى دخانهها قوية لها صدى , حينئذ نميل  يطلق المدفع الرابض عند انحناء النهر طلقة
 يغادر مخبأه وبروح يسرح كثيفا على سطح الماء . الكثيف األبيض وهو

 و ما مقابل كثيفا ؟ –و ما مرادف النحيلة  –ما جمع الرابض  -أ
 بم تتعلق عيون الناس في رمضان ؟ و ماذا كانوا يرددون ؟ -ب
 ين نوعه .استخرج من الفقرة : استعارة مكنية . إطنابا و ب -ج
 عن القصة . تهدف القصة القصيرة إلى توصيل انطباع محدد للمتلقي . فما االنطباع المأخوذ -د
 ما االتجاه الفكري للكاتب . كما فهمت ؟-ه 

 (5  ) 

الكنيسهة التهي كهان يمكهن  والصديق إدوار الخراط اتصل يقول : كل سنة وأنت طيب وأنا سألته عن اسم تلهك
يوجد بها إال كنيسة العذراء بالمرعشلي ,قلهت لهم  ان وهو يقول إن الزمالك حيث يقيم الرؤيتها من إمبابة زم

 أعد أراها قال إن المباني حجبتها .

 ما مدى ارتباط عنوان القصة بمضمونها ؟-أ
 ارتبطت القصة بقيم المجتمع وأعرافه وضح ذلك . -ب
 ما المحرك األساسي في هذه القصة ؟ -ج
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 (: النطق و اإلمال   ) الوحد  األولى  

 همز  )ألف(الوص    و همز  ال ط 

 نوعان: الممز  هي أو  الالمة
قبلها، وال يرسم عليها  همزة تنطق في ابتداء الكالم وال تنطق عند وصله بما وهي : همز  وص )أ( 

 أو تحتها همزة وتكتب هكذا )ا(.
 همز  الوص  : * موا  

 ( هي األهعا  1)

 اضرْب، اجلْس , العبْ  أمر الثالثي المبدوء بهمزة :   -أ 
 ماضي وأمر ومصدر الخماسي: انطلَق، انطلْق، انطالق .  -ب 
 ماضي وأمر ومصدر السداسي: استقبَل، استقبْل، استقبال.  -جـ 

 ( هي األسما 2) 

، امهرآن، امرأتهان، اسهمان، ايهم هللا ، اسهم، امهرأة، امرؤ، ثنتانا، اثنان، ابنم، ابنان، ابنتان، ابنة، ابن" 
 "  ايمن هللا 

 ( هي الحروف :3) 

 . ، المدرسة  القاضي ال التعريف ، مثل : 
الكالم وفي  ابتداء في أول الكلمة، و ينطق بها في متحركة تقع همزة و هي  )ب(همز  ال ط  : 

 مكسورة. )إِ( إذا كانت  أو مضمومة ، و جاءت مفتوحةً  وتكتب هكذا: )أَُف( إذا وسطه،
 * موا   همز  ال ط  : 

 ( هي األهعا 1)

 أخذ ، أخذا .  -: أكل، أكالماضي الثالثي ومصدره  -أ 
 : أضرَب، أضِرْب، إضراب .ماضي الرباعي وأمره مصدره  -ب 
 : أكتُب , أشرُب ، أستعمُل . كل مضارع مبدوء بهمزة   -جـ 

 ( هي األسما 2)

 المذكورة في همزة الوصل.  شواذ األسماءيع األسماء عدا في جم

 ( هي الحروف:3) 

 عدا ]ال[ التعريف: إلى ـ أو ـ أم ـ إن ـ أن جميعها
 
 : فائدة 

 : موا   حذف همز  الوص 
العدو ؟ : أنطلق الجواد ؟، أستسلم إذا سبقت بهمزة استفهام  
 ِلـلرجل   الجريا لَـلّه[ ، أو الم ]االستغاثة أو الم ،  [لَـلفـتـى ] بالم االبتداءإذا سبقت[ ]
 بسم هللا الرحمن الرحيم البسملة التامةتحذف من :  

 تحذف همز  ) ابن ( هي ثالثة موا   :
  والد األول ولم تقع ) ابن ( في بداية السطر :   محمد بن عبدهللا إذا وقعت بين علمين الثاني -أ 
  عبد هللا ن : يا ب بحرف نداء إذا سبقت -ب 
  : أبنك محمد ؟ بـهمزة االستفهامإذا سبقت  -ج 
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 ( : فتصيران ) المرء ، المرأة (سبقت بـ ) أل تحذف همزة ) امرؤ ، امرأة ( إذا 
 مثل: ،   مدةوهمزة الوصل  إذا دخلت همزة االستفهام على المعرف بـ )أل( قُلبت همزة االستفهام

 آلكتاب لك ؟

  

 ا  الشمسية المدغمة "مظمر    و ال  ا  ال مرية  "

 المظمر  " :  ا  ال مرية * " 
؛ ألنها   المظهرة، وتسمى )ال(  ساكنة، وهى الم  وتظهر عند النطقهي التي تكتب فى أول األسماء 

 المثال . –اْلــعلم ـ اْلــقلم ـ اْلــكالم  مثال : -تظهر عند النطق بها .  
 أـ ب ـ ج ـ ح ـ خ ـ ع ـ غ ـ ف ـ ق ـ ك ـ م ـ هـ ـ و ـ ي "ية:  ويأتي بعدها حرف من الحروف اآلت

" 
 ا  الشمسية المدغمة " : * " 

 . (  هي التي تكتب وال تنطق ) ألنها تدغم بالحرف الذي بعدها ، فيكتب الحرف الذي بعدها مشدًدا

دق ـ الــطَّعام مثال :   الــتُّفاح ـ الــذَّهب ـ الــّصِ
ت ـ ث ـ د ـ ذ ـ س ـ ش ـ ص ـ ض ـ ط ـ ظ ـ ل " :   الحروف اآلتية مشدداً ويأتي بعدها حرف من 

 "ـ ن 
 ** متفرهات نحوية **

 أال  –إال 

و مابعهدها مضهارع مجهزوم سهواء أكهان فعهل تتكون مهن : ) إن ( شهرطية جازمهة و ) ال ( نافيهة .  إال :
 الشرط أم جواب الشرط .

 (بحذف النون فعالن مجزومان . ) التندموا الخير  تفعلوامثال    : إال 
 و لد يحذف هع  الشرط بعد ) إال ( وياون الت دير ) تفع  (

 مثال : يجب أن تعملوا الخير و إال تندموا .    والتقدير : إال تفعلوا الخير تندموا .
 

 تتكون من : ) أن ( ناصبة و ) ال ( نافية . و مابعدها مضارع منصوب . :أال 
 الرجل أخاه . ) يستغل : منصوب بأن ( يستغ مثال : يجب أال 

 زياد  الواو هى بعض الموا  

تزاد الواو في آخر كلمة ) عمرو ( في حالتي الرفع والجر ، وتحهذف فهي حالهة النصهب ،و تسهمى  -1
  مث  :الواو ) واو عمرو ( .    
و . وسلمت على عمٌرو جاء                             . َعْمًرا وصافحت   .عمر 

حظ : تحذف الواو فى حالة النصب و توضع عالمة التنوين المفتوحهة للتفريهق بينهها وبهين ) عمهر (  ال
. 

 ( .عمًرا مثال : تكتب ) عمرو ( فى حالة النصب : ) رأيت 
 (  .عمَر تكتب  ) عمر ( فى حالة النصب :   ) رأيت               

 .    الحظ أن ) عمر ( ممنوعة من الصرف  و لذلك ال تنون 
ـ تزاد الواو وسًطا في األلفاظ اآلتية :  أولو ، أولي : بمعنى أصحاب وصاحبات ، وتكون أولهو فهي  2

 حالة الرفع ، وأولي في حالتي النصب والجر .  و تزاد في : أولئك ، أوالء ، أوالت . 

 زياد  األلف هى بعض الموا  

 تلفظ ، وكتابتها بال ألف ليس خطأ . ـ في كلمة ) مائة (  ومضاعفاتها حتى تسعمائة دون أن 1
ـ تههزاد األلههف بعههد واو الجماعههة للتفريههق بينههها وبههين واو العلههة فههي األفعههال المعتلههة اآلخههر بههالواو .  2

ا ، قولوا وتسمى األلف الفارقة .   مثل : قالو .  ا، لم يقولوا ، لن يقولو
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 اد بعد واو الجمع المضاف . مثل : يمحو .  و ال تز  و ال تزاد في مثل : يدعو ، ينجو ، يرسو ،
 وسافر مهندسو البناء .     حضر معلمو المدرسة .

ـ تزاد األلف في آخهر االسهم المنهون تنهوين نصهب ، إذا لهم يكهن منتهيها بتهاء التأنيهث المربوطهة ، أو  3
 همزة على األلف ، أو همزة سبقها ألف . 

 . حصانًا يركب  لادًما رجالً مثال المنون التي تزاد فيه األلف :    رأيت 
 أمثلة األسما  التي ال تزاد هيما األلف : 

 شممت رائحةً ذكيةً .  ارتكب المهمل خطأً .  شاهدت سماًء صافية . واستنشقت هواًء . 

 الممز  المتوسطة

تكتب بحسب أقوى الحركهات ) الكسهرة فالضهمة فالفتحهة ( أى أن الكسهرة أقهوى مهن الضهمة والضهمة 
 ة كلها أقوى من السكون .  مثال : أقوى من الفتح

 : رسمت الهمزة على ياء ألنها مسبوقة بكسرة أو مكسورة .  - المنشئين -المستمزئين   -
الهمهزة ترسههم علهى الههواو ألنهها مسههبوقة بضهمة أو مضههمومة والضهمة أقههوى مههن  يةةؤوده : –يةؤذى  -

 السكون والفتحة .
 فتحة أقوى من السكون .ترسم الهمزة على األلف ألن ال اأس : –يسأ   –
 
 

 الممز  المتطرهة 

ترسم الهمزة فى آخر الكلمة حسب ما قبلها فإذا كان مكسوراً  رسهمت علهى يهاء  وإذا كهان مضهموما ً 
 رسمت على واو وإذا كان مفتوحا ً رسمت على ألف و إذا كان  ساكنا ً رسمت على السطر . مثال :

  و  ( –جزا   -بط   –  شى  –ملجأ  –بدأ  –تااهؤ  –لارئ  –برئ  

الهمههزة المتطرفههة إذا جههاء بعههدها ضههمير ترسههم علههى حسههب اإلعههراب . فههإذا كانههت الكلمههة   الحةةظ :
منصوبة ترسم على السطر و إذا كانت مجهرورة ترسهم علهى اليهاء و إذا كانهت الكلمهة مرفوعهة ترسهم 

 على الواو . مثال :
 

 تدريبات
 

 ليس به زرع وادمكة وهي  إلى فقدم ،ربه ألمر -السالم  هعلي- إبراهيم هللانبي  استجاب( "  1) 
 يعانيان و إسماعيل هاجر :االثنان ارتحل عنهم، وبقي ثم هاجر، وامرأته إسماعيل ابنه وترك فيه

الماء، فتصعد  تبحث عن أسرعت أمه البكاء وأخذه إسماعيل عطش اشتد الوحدة والعطش، وعندما
وشربا.  إليه أمه فرجعت إسماعيل، فجر هللا الماء بين قدمي ذلك اءأثن المروة، وفي الصفا ثم جبل جبل

 " .زمزم  اسمه أصبح الماء الذي معهم بسبب الناس ثم سكن
  " ال " الشمسية و " ال "  استخرج من القطعة السابقة ألف الوصل و همزة القطع ، و بين) أ ( 

 القمرية . 
 ) ب ( أعرب ما تحته خط إعرابا كامال .

 ( بين سبب رسم الهمزة فى الكلمات التالية :) ج  
 -أطباء .       -الشاطئ .  -كؤوس     -جاء .  –المؤمن .          –البريء .     -ناشئة .         -

 نائم .
 المرء. -فوجئ  -جاءني.     -يئس.   -

 عند تنوين كلمة )هدوء(تنوين فتح تكون: -) د (
 -هدوًءا.                                   ج -ب                          هدوأ.                        -أ

 هدوء. -هدوءن.                                             د
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 ( أوصى أحد الحكماء ابنه فقال له :  2)  
ذا حدثت إذا جهلت فاسأل ، وإذا أسأت فاندم ، وإذا ندمت فأقلع ، وإذا أفضلت على أحد فاكتم ، وإ

الندامة . واستكثر من الحسنات ، واحذر أم فإن العرب كانت تكنيها  لعجلةفاصدق ، وإياك وا
، ومن صادق األشرار  أخيرهمالمعاصي ، واختر أصدقاءك بعناية ، ألن من صادق األخيار كان 

ضعف عن كتمان سره ، وأقواهم من قوى على غضبه ،  منكان أشرهم . واعلم أن أضعف الناس 
 أصبرهم من أسر فاقته . و

  " ال " الشمسية و " ال "  استخرج من القطعة السابقة ألف الوصل و همزة القطع ، و بين) أ ( 
 القمرية . 

 ) ب ( أعرب ما تحته خط إعرابا كامال .
 كلمة )مسؤول( رسمت همزتها على واو ألنها : -) ج  ( 

 مفتوحة وما قبلها ساكن. -ب                                    مضمومة وما قبلها ساكن. -أ
 مضمومة وما قبلها ساكن . -د                               ساكنة وما قبلها مضموم.    -ج 

 أي الكلمات التالية رسمت همزتها على واو ألن الهمزة مفتوحة وما قبلها مضموم:) د ( 
 -المؤمن.                               ج -ب        فؤاد .                                         -أ

 اللؤلؤ.-مسؤول.                                            د

 آماالً رجال الغد ، وأمل المستقبل ، وذوو اإلخالص . بالدكم تنتظركم ، وتعلق عليكم  أنتم(  3)  
اصبروا على المشقة والكد ، فالذين يصبرون في تحصيل العلم ، و ثابرواكبيرة ، فال تخذلوا بلدكم ، و

ويجاهدون في طلب العلم أولئك هم الفائزون . أبنائي وبناتي أوالت العلم والخلق والفضل ، أوصيكم 
نجحوا جميعًا ، وكانت  الذينونفسي بتقوى هللا وبالجد واالجتهاد، وكونوا كزمالئكم في العام الماضي 

 الب عمرو على المركز األول ، أرجو لكم التوفيق جميعًا .نسبة نجاحهم مشرفة ، وقد حاز الط

 ) أ ( هى العبار  موا   لزياد  بعض الحروف . و  ح .
 ) ب ( أعرب ما تحته خط .

، ألنه ينشئهم على الخير ، ليعيشوا في وفاق ووئام . واألب  أوالدهاألب رئيس األسرة ، يحبه (  4) 
ن مرض ، بل يسعى إلزالته واستئصاله ، إن سئل عنهم أحدهم يئن م شاهدال يطمئن له قلب إن 

، يكافئهم على حسن الخلق  نصائحهذكرهم بخير ، وإن رأى فيهم عيبًا بادر بإصالحه، وزودهم بقيم 
 ، ويساعدهم عند الشدائد . 

 ) أ ( استخرج الالمات التى بما همز  وبين سبب رسمما .
 ) ب ( أعرب ما تحته خط .
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 ( : األبنيـــــة الوحد  الثانية) 
 اسم الفاع  و إعماله

 اسم مشتق من الفعل المبني للمعلوم للداللة على وصف من فعل الفعل  .  اسم الفاع  : -
 كتب : كاتب ، جلس : جالس ، اجتهد : ُمجتهد ، استمع : ُمستمع . مث  :

 يصاغ اسم الفاع  على النحو التالي : -
 ي على وزن هاع  :ـ من الفع  الثالث 1

                       باغ بغى :       لائ   قال :         آخذأخذ :           والف وقف :       اربضرب :   مث   :

إذا كان الفعل معتل اآلخر " ناقصاً " فإن اسم الفاعل ينطبق عليه ما ينطبق علهى االسهم المنقهوص .  -
 ع والجر ، وتبقى في حالة النصب أو التعريف .أي تحذف ياؤه األخيرة في حالتي الرف

.             راميةةةاً  .                    ورأيهههت  بةةةرام .                      ومهههررت رام مثهههل :             ههههذا
 . بالرامىمررت 

     الحظ : اسم الفاع  هى اآليات الاريمة : -
 . النحل 96{  باق   } ما عندكم ينفد وما عند هللا
 البقرة .  173فال إثم عليه { عاد  } فمن اضطر غير باغٍ وال 

ً } وما كنت   القصص . 45في أهل مدين {  ثاويا
 
 ـ من الفع  األاثر من ثالثى : 2

يصههاغ اسههم الفاعههل مههن الفعههل غيههر الثالثههي " المزيههد " علههى وزن الفعههل المضههارع مههع إبههدال حههرف 
 ر .المضارعة ميماً مضمومة وكسر ما قبل اآلخ

ر ،         انكسر :         ُمطمئِّن طمأن :        مث  :   ُمستعمِّ ،         استعمل :           ُمناسِّ

 عم  اسم الفاع  

يعم  اسم الفاع  عم  هعله   همو يره  الفاع  إذا اان هعله الزما   ويره  الفاع  وينصب  -
  : و يعم  بأحد شرطين المفعو  به إذا اان الفع  متعديا .

 ـ أن ياون معرها بأ     ) وهنا يعم  بدون شروط ( 1
 .  صنعتهالمت ن ، و حضر  نعمتك الشاار، و  وّدك الحاهظ أقبل        مث  : -

 صنعته ( : تعرب مفعوال به السم الفاعل العامل . –نعمتك  –)ودك                       
 النساء . 162{  الزاا  تونالصالة و المؤالم يمين : } و  و مث  لوله تعالى -
الزكاة ( و يعربهان مفعهوال بهه منصهوب  –المعمول السم الفاعل العامل فى اآلية الكريمة  ) الصالة  -

 بالفتحة . 
 آل عمران . 34الغيظ والعافين عن الناس {  الااظمين: } و  و مث  لوله تعالى -
 يظ ( ويعرب مفعوال به منصوب  بالفتحة .المعمول السم الفاعل العامل فى اآلية الكريمة  ) الغ -
 ـ إذا لم يان معرها با  عم  بشرطين :  2
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 أ ـ أن يدل على الحال ، أو االستقبال ال للماضي .                          
 ب ـ أن يعتمد على استفهام ، أو نفي ، أو مبتدأ ، أو موصوف .                         

 الفاع  على الحا  أو االست با  : مثا  : على داللة اسم -
 ركابها . ) ركابها : فاعل مرفوع بالضمة ( ناز  القاطرة                              

 القاطرة نازل ركابها أمس . وال يجوز أن ن و  :    
 القصهيدة : مفعهول –القصيدة غدا . ) الواجهب  حاهظالواجب ، مت ٌن محمد              ومثا  آخر : -

 به منصوب (
 مثا  على اعتماده على استفمام : -
 أنت قيمة األمانة ؟ ) أنت : فاعل فى محل رفع ، قيمة : مفعول به منصوب ( أم در 
 الطالب الدرس ؟ ) الطالب : فاعل مرفوع ، الدرس : مفعول به منصوب ( ااتبهل  
 أنت وعدا وثقُت به ؟ ) أنت : فاعل ، وعدا : مفعول به ( أمنجز 
 مثا  : اعتماده على نفي :  -
 أخوك المحسن إليه .              ) أخوك : فاعل ، المحسن : مفعول به (  شاارما  
 البيت الحرام { ) البيت : مفعول به منصوب ( آمينقوله تعالى : } وال  
 مثا  اعتماده على المبتدأ :  -
 سيفه : فاعل ، الباطل : مفعول به ( سيفُهُ الباطَل .                         )لاطٌ  الحُق  

 ما كنتم تكتمون { )ما : اسم موصول مبنى فى محل نصب مفعول به ( مخرجقوله تعالى : } وهللا 
 مثا  المعتمد على ما أصله المبتدأ :  -

 أخاك . ) أخاك : مفعول به منصوب باأللف (شاار إن محمدا 
 { ) أمرا : مفعول به منصوب بالفتحة ( أمرا حتى تشهدونلاطعة قوله تعالى : } ما كنت 

 مثا  المعتمد على الموصوف : -
 سيفَهُ . ) سيفه : مفعول به منصوب ( متوشحٌ أقبل رجٌل 

 ألوانه {  ) ألوانه : فاعل مرفوع ( مختلف } يخرج من بطونها شراب
 ملحوظة :

  اسم الفاع  الوال  حاال يعم  ألن الحا  عبار  عن وصف لصاحبه : -
} وادعهوه مخلصهين لهه الهدين { ) الهدين : -     قبل علي مهتهلال وجههه . ) وجههه : فاعهل مرفهوع (أ -

 مفعول به (
 اسم الفاع  الوال  منادى يعم  أي ا ألن المنادى يعتبر وصفا لمن أنادى عليه : -
 يا طالعا جبال . ) جبال : مفعول به ( أصل الجملة : يا رجال طالعا جبال .  

 ةمالحظات ممم

 ـ يستعم  اسم الفاع  مفرداً و مثنى و جمعاً   مذاراً و مؤنثاً . 1
 العنكبوت  5} فإن أجل هللا آلت {      مثال المفرد المذكر قوله تعالى :

 الحجر  85ومثال المفرد المؤنث قوله تعالى : } وإن الساعة آلتية { 
 إبراهيم  33دائبين { ومثال المثنى المذكر قوله تعالى : } وسخر لكم الشمس والقمر 

 الحجرات  9ومثال المثنى المؤنث قوله تعالى : } وإن طائفتين من المؤمنين اقتتلوا { 
 األنعام  76ومثال الجمع المذكر قوله تعالى : } قال ال أحب اآلفلين { 

 الكهف  46ومثال جمع المؤنث قوله تعالى : } والباقيات الصالحات خير عند ربك { 
 سم الفاع  من هع  متعد لمفعولين   هاسم الفاع  ينصب مفعولين أي ا .إذا جا  ا -2

 مثل : المعلم مانح الطالب جائزة .) الطالب : مفعول أول ،جائزة : مفعول ثان (
 لد ي اف اسم الفاع  ) غير منون ( إلى معموله ) الفاع  أو المفعو  (. -3
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 ه بإضافة اسم الفاعل إلى مفعوله (الذنب . ) الذنب : مضاف إلي غاهرهللا تعالى  مث  :
 الوجه . ) الوجه : مضاف إليه بإضافة اسم الفاعل إلى فاعله ( باسمرأيت طالبا       

 نماذج لإلعراب
 

 اربال اللمم يا هارج

محل نصب . و الميم عوض عن حرف النداء ) يا (  لفظ الجاللة منادى مبني على الضم في اللمم :
حرف نداء مبني على السكون ال محل له  يا :.  اإلعراب ال محل له من المحذوف مبني على الفتح

.  هو مضاف على آخره و عالمة نصبه الفتحة الظاهرةمنادى منصوب و هارج : . اإلعراب من
 .الكسرة الظاهرة  مجرور و عالمة جرهبإضافة اسم الفاعل إلى مفعوله مضاف إليه  :لارب ا

 اثيرا إني مستغفر ربي

ياء المهتكلم ضهمير متصهل مبنهي علهى السهكون فهي  و . ناسخ ينصب المبتدأ و يرفع الخبرحرف  إن :
 و خبههر إن مرفههوع و عالمههة رفعههه الضههمة الظههاهرة علههى آخههره . مسةةتغفر :.  محههل نصههب اسههم إن

يهاء المهتكلم ضهمير متصهل  و  مفعهول بهه منصهوب بالفتحهة .ربي : (الفاعل ضمير مستتر تقديره ) أنا
منصهوب و عالمهة  ائهب عهن المفعهول المطلهقن اثيةرا :.  باإلضهافة ن فهي محهل جهرمبني على السهكو

 . نصبه الفتحة الظاهرة

 اان رجال عامال الخير 

خبههر كههان  رجةةال :ضههمير مسههتتر تقههديره هههو .  و اسةةممافعههل مههاض ناسههخ مبنههى علههى الفههتح .  اةةان :
مفعهول بهه السهم الفاعهل  خير :النعت منصوب بالفتحة الظاهرة .  عامال :منصوب بالفتحة الظاهرة . 

 العامل منصوب بالفتحة الظاهرة .

 أسئلة يجيب عليما طالب العلم

 استخرج أسما  الفاع  وعين معمو  ا  منما هيما يأتي:  -أ 
           القائل الحق شجاع   - 1
ْرَع ُمْختَِلفاً أُُكلُهُ(  - 2  )َوالنَّْخَل َوالزَّ
 ) بَاِخٌع : قاتلها ، مهلكها ، مجهدها( .   َسَك َعلَى آثَاِرِهم()فَلَعَلََّك بَاِخٌع نَفْ   - 3
            أفاهم أخوك الدرس .  - 4
 نحترم المؤدى واجبه .  - 5
 وحدْد معموله إن وجد :   َ ْ  ماان الفع  الم ارع هيما يلي اسم هاع    -  ب
المسلم الحق يأمر بالمعروف و ينهي عن   - 1

 المنكر .
 هللا يعلم غيب السماوات واألرض . إن   - 2
أ يريد األناني المساعدة ، وهو يؤثر نفسه   - 3

 بكل خير . 
 قدم طالب تبرق أسارير وجهه من الفرح .   - 4
 ليتك تكرم ضيفك .  - 5

 الوطني يتقن عمله .  - 6
 المسلم يصوم رمضان .  - 7
 أ تفيد الرياضة الجسم؟  - 8
 السترخاء .ما يريح األعصاب إال ا  - 9

 أحترم إنسانا يعطي الحق صاحبه . - 10

 أتمم الجم  اآلتية بو   اسم هاع  هي الماان الخالي   وبي ن مولعه من اإلعراب : -جـ 
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 كان اإلنــــاء ..........                          - 1
 لعل أبـــــــاك ..........                               - 2
 لِهالل ...........   ظننت ا  - 3
 النار ........ في المنازل.         - 4
 يسرني التلميذ .........         - 5

 االستحمام َعِقب األكل ......  - 6
 ال تزال الشمس .....                             - 7
 أكرهُ الرجل ........  - 8
 ركبُت البحَر .......  - 9

 ء .......ما انفكِت السما  - 10
 ا بط العبار  اآلتية با  وجه ممان و بين سبب ال بط :   -د 
 ما أنت قاطع الرحم . -

 اجع  اسم الفاع  هي العبار  التالية منوناً و ا بط ما بعده .  -هـ 
 " ال تكن مخلف الوعد وال مهمل واجب وال محتقر أخيك "  

الشا   و بي ن ما اان هعله ثالثي اً و ما اان هعله عي ن ا  اسم هاع  هي العبار  اآلتية و ا بطه ب -و 
 غير ثالثي :

" للضوء والظُّلمة تأثير ظاهر في صحة اإلنسان، فالذي يَْسهُكن منهزالً ُمْظِلمهاً ال تَْملهؤه أشهعة الشهمس، 
يُههَرى وجسههمه ذابههل ولونههه شههاحٌب. وضههوء الشههمس مفيههد مههن وجههوه عههدة، فهههو ُمَجفههف للهههواء، ُمبِيههد 

مراض، مساعد في تقليهل الرطوبهة، فهاحِرص علهى وجهوده فهي مسهكنك تَِعهش سهاِلم البهدن، لجراثيم األ
 ممتلئاً قوة ونشاطاً؛ وإِياك والضوء الصناعيَّ الضعيف فإِنه مفسد للهواء ُمجهد لقوة اإلبصار 

 
 
 استخرج أسما  الفاع  وعين معمو  ا  منما هيما يأتي :   -ز 

بويك عليهك ؟ ومتصهور عنهاء وشهقاء أبيهك مهن أجلهك ؟ إذا كنهت " هل أنت أيها الطالب مدرك فضل أ
مدركا ذلك فمن واجبك أن تكون مخلصا حبك لهما ، راعيا حقهمها ، مؤدبها معهمها ، مطيعها أوامرهمها 

 ، مرضيا ربك بإرضائهما ، ملبيا طلبهما ، الهجا لسانك بالثناء عليهما داعيا هللا لهما " .

 
لية ا  اسم هاع  و اجعله عامال هى جملة من عندك ثم أعرب ما ا ستخرج من األبيات التا  –ح 

 تحته خط  :
 ادِ ـاألْكـــب كــــانـــْت لنا برداً على                    اـــإذا وقَـعَْت على أسماِعـنلغـــــةٌ 

 ادِ ـــــــــبالضَّ  لناطقٍ  الرجاءُ فهي                    ا ــــــــــــَستََظلُّ رابِطةً تَُؤلُِّف بينن
  رــــبخاسفلست  إذا لم أجد ربحا                    ه ــــــفلزمت متجراوجدت سكوتي 

 لو على كل تاجرــــــــتاجره يع و                      متاجروما الصمت إال في الرجال 
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 صيغ المبالغة و إعمالما

 ن األفعال للداللة على معنى اسم الفاعل بقصد المبالغة . أسماء تشتق مصيغ المبالغة :  -
 ال تؤخذ صيغ المبالغة إال من األفعال الثالثية على األوزان التالية :  صـوغ صيغ المبالغة: -
 مثل : ضراب و قوال .  و منه قوله تعالى : } إنه كان تواباُ رحيماً {  ـ هعَّا  : 1
فعا  : 2  .و منه قوله تعالى : } و أرسلنا عليهم السماء مدراراً {  مثل : منوال و مكثار ـ مِّ
مثل : صدوق و شكور و غفور . ومنه قوله تعالى : } وحملها اإلنسان إنه كان ظلوماً  ـ هَعُو  : 3

 جهوالً {
 مثل : رحيم و عليم و أثيم . ومنه قوله تعالى : } إن هللا كان سميعاً بصيراً {  ـ هعي  : 4
 ل : َحِذر و فَِطن و قَِلق . و منه قوله تعالى : } بل هم قوٌم َخِصمون { مث ـ هَعِّ  : 5

 عم  صيغ المبالغة

 تعمل صيغ المبالغة عمل اسم الفاعل ، و بنفس الشروط ، فترفع الفاعل ، وتنصب المفعول به .
 العطاء . ماثارو محمد ،  أبلهنحاٌر هذا رجل  نحو :

 ) وهنا يعمل بدون شروط ( معرهة بأ  ـ أن تاون1  و تعم  بأحد شرطين :  
 نعمه لمن يشاء من عباده . الوه اب ذنبك الغفور هللا تعالى         مث  :

 نعمه : تعرب مفعوال به لصيغة المبالغة العاملة ( –) ذنبك                      
 ـ إذا لم تان معرهة با  تعم  بشرطين :  2

 دل على الحال ، أو االستقبال ال للماضي .أ ـ أن ت                          
 ب ـ أن تعتمد على استفهام ، أو نفي ، أو مبتدأ ، أو موصوف .                         

 مثا  : على داللة صيغ المبالغة على الحا  أو االست با  :
 ربه .   ) ربه : مفعول به منصوب (شاور المؤمن                               

 ربه أمس .شاور  يجوز أن نقول : المؤمن و ال
 القصيدة غدا . حف اظ الواجب ، مح ارمحمد               مثا  آخر : -

 القصيدة : مفعول به لصيغة المبالغة العاملة ( –) الواجب 
 مثا  على اعتمادها على استفمام : -
م -  : مفعول به منصوب ( أنت قيمة األمانة ؟     ) أنت : فاعل فى محل رفع ، قيمة أعال 
ا  هل  -  الطالب الدرس ؟ . ) الطالب : فاعل مرفوع ، الدرس : مفعول به منصوب (لر 
 مثا  : اعتمادها على نفي :  -
 أخوك المحسن إليه . ) أخوك : فاعل ، المحسن : مفعول به ( . شاورما  -
) سيفه : فاعل ، الباطل : مفعول          سيفُهُ الباطَل .  لط اعالحُق   مثا  اعتمادها على المبتدأ : -

 به (



                                                                                                   سلسلة النوابغ التعليمية                                                                                                      
 فى اللغة العربية

                                                                                                                                                                                          األستاذ : كمال عبد رب النبى
  01022632151ت : 

151 

أخاك . ) أخاك : مفعول به منصوب شاور إن محمدا   مثا  المعتمد  على ما أصله المبتدأ : -
 باأللف (

ا  أقبل رجٌل  مثا  المعتمد  على الموصوف : - ) سيفه : مفعول به               سيفَهُ .  حم 
 منصوب (

فى غير تلك المواضع السابقة , فقد تقع فى الجملهة حهاال أو منهادى و يهأتى  و قد تعمل صيغ المبالغة -
 بعدها معمولها  . 

  همثا  صيغة البالغة الوالعة حاال : -
 درسه . ) درسه : مفعول به منصوب (هماما أقبل علي  -

 يا كتاما األسرار . ) األسرار : مفعول به ( و مثا  صيغة البالغة الوالعة منادى :

 حظات مممة مال 

 ـ تستعم  صيغة المبالغة مفرداً و مثنى و جمعاً   مذاراً و مؤنثاً .  1
 مثل قّراء و قّراءة و شكوران و شكورتان و عاّلمون و عاّلمات . -
 إذا جا ت صيغة المبالغة من هع  متعد لمفعولين   هصيغة المبالغة تنصب مفعولين أي ا .  -2
 ئزة .) الطالب : مفعول أول ،جائزة : مفعول ثان (مثل : المعلم معطاء الطالب جا -
 لد ت اف صيغة المبالغة ) غير منونة ( إلى معمولما ) الفاع  أو المفعو  (  -3
 مثل : هللا تعالى غفّار الذنب .  ) الذنب : مضاف إليه بإضافة صيغة المبالغة إلى مفعولها ( -

 مضاف إليه بإضافة صيغة المبالغة إلى فاعلها (رأيت طالبا فرح الوجه .       ) الوجه :        
وقد ورد منها : مغوار مهن أغهار ،  –غير الثالثي  –ـ قَلَّ مجيء صيغ المبالغة من األفعال المزيدة  1

مقدام من أقدم ، معطاء من أعطى ، معهوان مهن أعهان ،  مههوان مهن أههان ، دراك مهن أدرك ، بشهير 
 أزهق .من بّشر ، نذير من أنذر ، زهوق من 

ـ وردت لصةةيغ المبالغةةة أوزان أخةةرى غيةةر التةةي ذارنةةا ولةةد اعتبرهةةا الصةةرهيون  ال ةةدما  غيةةر  2
 :  لياسية إال أنما وردت هي ال رآن الاريم   و من هذه األوزان هي

 فُعّال : مثل : ُكبار ، ُوّضاء . و فُعال بتخفيف العين . كقوله تعالى : } إن هذا لشيٌء عجاب {  -
ي  -  ل : مثل : صديق ، قديس ، سكير ، شريب . ومنه قوله تعالى : } يوسف أيها الصديق أفتنا { فَعِّ

 نماذج لإلعراب
 

يمٌ  هللا إن  َغفُوٌر َرحِّ
 . منصهوب وعالمهة نصهبه الفتحهة لفهظ الجاللهة اسهم إن هللا : ال نحل له من اإلعهراب . توكيد حرف نصب و إن :

خبهر ثهان إن مرفهوع  رحةيم : . ضمير مسهتتر تقهديره ههو الفاعل و . ةخبر إن مرفوع وعالمة رفعه الضم غفور :
 . ضمير مستتر تقديره هو الفاعل و.  وعالمة رفعه الضمة

اعتمادهةا  لد عملت لتةوهر شةرطين : داللتمةا علةى الحةا  أو االسةت با  و غير معرهة و صيغة المبالغة هنا:  تنبيه
 .ملت عم  هعلما هرهعت هاعال ع هي هنا و. هو اسم إن  أصله مبتدأ و على ما

 ما اذَّاٌب محمد

 . مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة اذاب : ال محل له من اإلعراب . نفي حرف ما :
 . هو ساد مسد الخبر وعالمة رفعه الضمة و فاعل لصيغة المبالغة مرفوع محمد :
االسةت با   تما على الحةا  أولد عملت لتوهر شرطين : دالل صيغة المبالغة هنا غير معرهة و :  تنبيه

 .هي هنا عملت عم  هعلما هرهعت هاعال  و. اعتمادها على نفي  و
 . عنه سد مسد الخبر تعني أن المبتدأ ال يحتاج للخبر لوجود الفاع  الذي أغناه  - 
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 أسئلة يجيب عنما طالب العلم

 عين صيغ المبالغة هيما يأتي واذار معمو  ا  منما إْن ُوجد :    -أ 
         هللا عالُم الغيب . - 1
 هللا غفوٌر ذنب التائب .  - 2
          البار وصوٌل أقاربه . - 3
 أخي مقواٌل الصدق . - 4

 القوال الحق شجاع . - 5
 محمد حميٌد الفعال . - 6
 المؤمن حّمـاٌل المكروه . - 7
  جاء الحميد سلوكه . - 8

 و حا عملما :حو  اسم الفاع  إلى صيغة مبالغة م  -ب 
 إن الفن جاعل للحياة معنى . - 1
 أنت الجاذب قلوبنا بفنك . - 2

 عين صيغ المبالغة هي الجم  اآلتية   ثم زن ا  صيغة :  -جـ 
 المؤمن صبُور ، ال َحّساد و ال ُمختال .  - 1
از مشَّاء بنميم - 2 أثيم{ )سورة القلم  مناع للخير ُمعتدٍ   *  قال تعالى: }وال تطع كل حالف َمِهين * همَّ

11 - 13 ) 
 الطالب فهم دروسه.  - 3
 الكريم منحار ماشيته لضيوفه.  - 4
   هي ا  ماان خا  مما يأتي مفعوالً به السم الفاع  أو صيغة المبالغة  أو مفعولين إن  -د  

 الت ى األمر ذلك : 
 ما مهمل أخـــــوك ............ - 1
 .يعجبني رجل معٍط .......... - 2
 المسرف متــــــــالف ........... - 3
 هذا الشاهد قــــّواٌل ........... - 4

 أشكـــــــــــــــور أنت ........... – 5
 أمكرم أبـــــــــــوك .......... - 6
 العـــــــــــــــاقل فاعل ........... – 7
ـــــــار ............ - 8  هللا تعالى غفَـّ

  
   

 عو  و إعمالهاسم المف

اسم يشتق من الفعل المبني للمجهول للداللة على وصف من يقع عليه الفعل . مثل : ُضرب مضروب 
 ، أُكل مأكول ، ُشرب مشروب ، بُث مبثوث ، ُوعد موعود ، أُتى مأتي , ُملئ مملوء .

 صوغ اسم المفعو  : 
 لذيذ الطعم .مشروب ي . والشامسموع الحق صوته  ـ من الثالثي على وزن مفعو  : مث  : 1

 { مأاو  و قوله تعالى : } فجعلهم كعصف 
 {  المبثواو قوله تعالى : } يوم يكون الناس كالفراش 

 هإن اان الفع  الثالثى معت  الوسط باأللف  : -
نأخذ الفعل المضارع من الفعل المراد اشتقاق اسم المفعول منه ثم نحذف حرف المضارعة ونسهتبدلها 

 .  بميم مفتوحة
 . مبي  ، باع يبيع م و  مثل : قال يقول  

 مدحوراً { ملوماً قوله تعالى : } فتلقى في جهنم  -
 {  مشيدوقوله تعالى : } وبئر معطلة وقصٍر  -

 هإن اان وسط الم ارع ألفاً ترد هي اسم المفعو  إلى أصلما الواو أو اليا  . -
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 رها " الخوف " .، فاأللف أصلها الواو ألن مصد مخوفخاف يخاف  -مثل : 
 ، فاأللف أصلها الياء ألن مصدرها " الهيبة " . مميبهاب يهاب  -             
نأتي بالمضارع منه ثم نحهذف حهرف المضهارعة ونضهع و إن اان الفع  معت  اآلخر " نالصاً " :  -

 ياًء .  مكانها ميماً مفتوحة ونضعف الحرف األخير الذي هو حرف العلة سواء أكان أصله واواً أو 
 . مسعي  ، سعى يسعى مرمي  ، رمى يرمي  مرجو  ، رجا يرجو مدعو  مثل : دعا يدعو 

اقوله تعالى : } قالوا يا صالح قد كنت فينا  -  ًف قبل هذا { مرجو 
 { منسي اً وقوله تعالى : } قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسياً 

فعهل المضهارع مهع إبهدال حهرف المضهارعة : علهى وزن ال ـ ويصاغ من غيةر الثالثةي " المزيةد " 2
، انحهاز ينحهاز ُمنطلَةق ، انطلهق ينطلهق  ُمنةَز  ميماً مضمومة وفتح ما قبل اآلخر . مثل :  أنهزل ينهزل

 . ُمستعَم  ، استعمل يستعمل ُمنحاز 
 { الُمرَسلين قوله تعالى : } وإنك لمن  -
 فيه {  ُمستخلَفينقوله تعالى : } وأنفقوا مما جعلكم  -

 م  اسم المفعو  ع

يعمل اسم المفعهول بالشهروط التهي عمهل بهها اسهم الفاعهل عمهل الفعهل المبنهى للمجههول ، فيرفهع نائبهاً  
 للفاعل 
 الفقيُر ثوباً ؟ ماسو:   أ مث فضله . و مشاور المعلم      مث  :

 ) وهنا يعمل بدون شروط ( ـ أن تاون معرهة بأ 1  :   و يعم  بأحد شرطين
 لسانه .  ) لسانه : نائب فاعل ( المصونفاز  - مثا  :  -
 عملها في خدمة الوطن لهي جديرة بالخلود . ) عملها : نائب فاعل (المستثمر إن األجيال  مثا  :  -
 ـ إذا لم تان معرهة با  تعم  بشرطين :  2

 أ ـ أن تدل على الحال ، أو االستقبال ال للماضي .                          
 ب ـ أن تعتمد على استفهام ، أو نفي ، أو مبتدأ ، أو موصوف .                         
 حقه . مم ومالضعيف  :على الحا  أو االست با  اسم المفعول على داللة مثا  : 

 حقه أمس . مم ومالضعيف و ال يجوز أن ن و  : 
 : نائب فاعـل مرفوع ( ) أخوك؟           أمذموم أخوك  : على اعتمادها على استفماممثا   -
) الكههذب : نائههب فاعههـل      .            مهها محمههود الكههذب      :           اعتمةةاده علةةى نفةةىمثةةا   -

      مرفوع (
 ) ثمرة : نائب فاعــل مرفوع (      أنت محروم ثمرة عملك .  :       اعتماده على مبتدأمثا   -
   ) قوته: نائب فاعـــل مرفوع (    ين مهدودة قوته . هذا مسك    مثا  اعتماده على موصوف :  -

  وصههل الفههارس مكسههورة قدمههه .                                                                             
   ) قدمه: نائب فاعــل مرفوع (

حاال أو منادى و يأتى و لد يعم  اسم المفعو  هى غير تلك الموا   الساب ة , ه د ي   هى الجملة  -
 بعده معموله  . 

 . ) وجهه : نائب فاعل مرفوع  ( ممموما وجمهأقبل علي  - همثا  اسم المفعو  الوال  حاال : -
 يا مصونا األسرار . ) األسرار : نائب فاعل مرفوع  ( - و مثا  اسم المفعو  الوال  منادى :

 مالحظات مممة  

و مثنههى وجمعههاً ، مههذكراً و مؤنثههاً . مثههل مسههموع و مسههموعة و ـ يسههتعمل اسههم المفعههول  مفههرداً  1



                                                                                                   سلسلة النوابغ التعليمية                                                                                                      
 فى اللغة العربية

                                                                                                                                                                                          األستاذ : كمال عبد رب النبى
  01022632151ت : 

154 

 مسموعان  و مسموعتان ومسموعون و مسموعات .
إذا جههاء اسههم المفعههول مههن فعههل متعههد لمفعههولين ، فاسههم المفعههول ينصههب  مفعههولين أيضهها . األول  -2

جهائزة ؟ .) الطالهب : يصبح نائبا عن  الفاعل والثانى كما هو مفعول به ثان : مثل : أ ُمعَطهى الطالهب 
 نائب فاعل ،جائزة : مفعول ثان (

 لد ي اف اسم الفاع  ) غير منون ( إلى معموله ) نائب الفاع  ( : -3
 مثل : رأيت طالبا مسرور الوجه . ) الوجه : مضاف إليه بإضافة اسم المفعول  إلى نائب الفاعل ( 
 وااتب هعله م بوطاً بالشا  .ممم : يأتى هى االمتحان : استخرج اسم مفعو  عامال  -4

 المنثورة ) نُثِر ( -المقدس ) قُِدّس (  -مثل :       معروفة ) ُعِرف ( 
 
 
 
 

 نماذج لإلعراب
 

 المجتمد محبوبة أعماله

خبههر مرفههوع بالضههمة الظههاهرة ، و هههو اسههم  : محبوبةةة .مبتههدأ مرفههوع بالضههمة الظههاهرة  المجتمةةد:
أعمههال: نائههب فاعههل مرفههوع بالضههمة، و هههو  : أعمالةةه .  لمفعههول يعمههل عمههل فعلههه المبنههي للمجهههو

 مضاف، و الضمير )الهاء( بعده مضاف إليه مبني على الضم في محل جر.

وح  ما معروهة ح ي ة الرُّ

 مهؤخر لهيس اسهم : ح ي ةة بالفتحهة . خبهر لهيس مقهدم منصهوب : معروهةة.   بمعنهي لهيس نافيهة : مةا 
 . اليه مجرور وعالمة جرة الكسرة مضاف :  الروح . مضاف بالضمة . و هو مرفوع

هٌ ارائاه حريرا  منزلام ماسوَّ

 . مضهاف إليههو الضمير فى محل جر ) مضاف ( و هو مبتدأ مرفوع وعالمة رفعة الضمة  :منزلام
الضهمير  "مكسهوة" المفعول نائب فاعل السم أرائاه: وعالمة رفعة الضمة خبر مبتدأ مرفوع ماسو :

 . المفعول مفعول به السم : حريرا . مضاف إليهفى محل جر 

 أسئلة يجيب عنما طالب العلم

 استخرج مما يلي اسم المفعو  العام    ثم أعرب معموله :  -أ 
 ليس الدرس مجهولة أجزاؤه . - 1
 الفصل ٌمعَدة مقاعده . - 2
 هل محبوب العلم ؟ - 3
 احفظ درساً مشروحة أفكاره . - 4

 ذبة أخالقه .كافأت المدرسة الطالب المه - 5
الشهههعب الفلسهههطيني مخضهههبة أرضهههه بهههدماء  - 6

 أبنائه .
 هل موضوعة الكتب في مكانها ؟ - 7
مههن لههم يصههن عههرض  لههيس مصههان عههرض - 8

 غيره .
 أتمم الجم  اآلتية بو   اسم مفعو  هي الماان الخالي   وبين مولعه من اإلعراب: -ب 
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 ما زال القمــــــر .............  - 1
 ُت الجيش .............َحِسب - 2
 يسوءني أن أراك ..........                            - 3
تــــــــار ........... - 4  كأن الّسِ
 دعاُء المظلـــــوم ..........                                 - 5

 البَْصُق في الطريق عادة ............                        - 6
 ...........                   مُت أن المفتــــــــاحما عل - 7
 ال تزال نتيجة االمتحان ........... - 8
 ذهبت إلى الباب فوجدته ..........            - 9

 أبقيت النوافــــــــــــــــــــذ .......... - 10
 
 

    بد  ا  هع  هي الجم  اآلتية اسم مفعو  مغيراً ما يلزم :  -جـ 
 أضأت الحجــــــــــــــرة .  - 1
 تُرقُب عودة الغائبين . - 2
 عاتبت الصديق على تأخره .  - 3

 شكْرُت المحسَن . - 4
 استفدُت من القراءة .  - 5
 زرُت المـــــــــــــريض . - 6

   أعرب ما يأتي : -د 
  الثوب محكٌم نسُجه . - 1
 المهذب خلقُه محبوب .  - 2
 مد مكافأة . أمعطًى أح - 3
 يعجبني متحدث ُمختصر كالُمه. - 4
 عي ِّن ا  اسم مفعو  هي العبار  اآلتية   وبَي ن ما اان هعله ثالثي اً وما اان هعله غير ثالثي : -هـ 

)علههى كههل إنسههان أن يكههون لههه فههي منزلههه مكههان ُمعَههّدٍ السههتقبال الزائههرين، ولههيس واجبههاً أن يكههون هههذا 
ياش ، وإِنما يكفهي أن يكهون نظيفهاً، مقبهوالً، مرتبهاً، َحَسهَن التنسهيق، ويَْحُسهن المكان مفروشاً بفاخر الر

أن يكون مزيَّنًا بشيء، من التُّحِف الممتازة إن كان ذلك ُمستطاعاً، وأن تكون ُجدرانه مزدانة بالصهور 
 الفنية الُمْستَملََحة ، التي يدل اختيارها على فكرة صافية وذوق سليم( .          

 استخرج المشت ات وبين نوعما من العبار  التالية :  - و
كتب أحد األدباء لصديقه معتذًرا :  )وليَْعلَْم سيدي أنِّي حافٌظ ودُّهُ ، َطاِلٌب َعْفَوهُ ، فإْن َعفَا َكهاَن السهبّاَق 

اضي بهِه الُمتَقبِّهَل لههُ .  إلى الفَْضِل ، وُكْنُت الشَّاِكُر لهُ ، وإْن َعاقََب َكاَن الُمْنِصَف في ِعقَابِه ، وكنتُ  الرَّ
ا فََرَط ِمني مهن كهالم منثهور ، ُمتَبَاِعهًدا عمها يُْغِضهبُهُ ، تائِبًها عمها يَُسهوُؤه ، راغبًها فهي   وهاأنا أْعتَِذُر َعمَّ

 مْرضاتِِه ، والسالم ( .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اسم التف ي 
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اشةةتراا هةةي صةةفة معينةةة وزاد اسةةم مشةةتق مةةن الفعةة  علةةى وزن " أهعةة  " للداللةةة علةةى أن شةةيئين 
 أحدهما على اآلخر هي تلك الصفة . مث  : أارم   أحسن   أه     أجم  .

 من القهوة . أه   من علي ، و العصير أارمتقول :                 محمد  -
 فى المثال األول تجد :   المفضل ) محمد ( واسم التفضيل ) أكرم ( والمفضل عليه ) علّى (

 لثانى تجد : المفضل ) العصير ( واسم التفضيل ) أفضل ( والمفضل عليه ) القهوة (فى المثال ا

 صوغ اسم التف ي 

 يصاغ اسم التفضيل بالشروط التي يصاغ بها أفعل التعجب وهي كالتالي :
 ـ أن يكون الفعل ثالثيا ، مثل : َجُمَل ، و كرم ، وحسن ، و طاب ، و كفر .  1
 مقامها .   ، فال يكون من أخوات كان ، أو كاد ، أو ما يقوم ـ أن يكون تاما غير ناقص 2
 ـ أن يكون مثبتا غير منفي ، فال يكون مثل : ما علم ، وال ينسى ، وال يخشى ، ولم يفعل .  3
 ـ أن يكون مبنيا للمعلوم .  4
 ـ أن يكون متصرفا ، غير جامد ، فال يكون مثل : نعم وبئس ، وليس ، وعسى ونحوها  5
مثل : مات  أن يكون قابال للتفاوت ، أي : أن يصح الفعل للمفاضلة بالزيادة والنقصان ، فال يكونـ  6

 ، وغرق .
ـ أال يكون الوصف منه على وزن " أفعل فعالء " ، مثل : عرج ، وعور ، وحمهر ، فالوصهف مهن  7

اء ، و أحمههر األلفههاظ السههابقة علههى وزن أفعههل ومؤنثههه فعههالء فنقههول : أعههرج عرجههاء ، و أعههور عههور
 حمراء .

* فإذا استوفي الفعل الشهروط السهابقة صهغنا اسهم التفضهيل منهه علهى وزن " أفعهل " مباشهرة . نحهو : 
 أنت أصدق من أخيك . وقوله تعالى : } والفتنة أكبر من القتل { 

وصهل أما إذا افتقد الفعل شرطاً من الشروط السابقة فال يصاغ اسهم التفضهيل منهه مباشهرة ، وإنمها يت -
إلى التفضهيل منهه بهذكر مصهدره الصهريح مهع اسهم تفضهيل مهن فعهل مسهاعد . مثهل : أكثهر ، وأكبهر ، 

 وأفضل ، وأجمل ، وأحسن ، وأشد ، وأولى ، ونظائرها ، و يعرب المصدر بعدها تمييزاً . 
 { تنايالً قوله تعالى : } و هللا أشد بأساً و أشد  -  مث  :

ً مصر أكثر  -                                                  للغاز الطبيعى من غيرها .          إنتاجا
 من التفاح .   حمر ً البلح أشد  -                                                

 الحظ الفرق بين المثالين اآلتيين :
) شأنا : تمييز منصوب .  شأنامصر أعظم   -. ) بلد : مضاف إليه مجرور بالكسرة (    بلدمصر أعظم 
 بالقتحة (   
 كان من جنس المفضل يعرب مضافا إليه . نكرة الواقع بعد اسم التفضيل إذا االسم ال نالحظ أن

و إذا لم يكن                                                                                                       
 ييزا (من جنس المفضل يعرب تم

 حاالت اسم التف ي 

 السم التفضيل في االستعمال أربع حاالت هي : 
 أوالً : ) نار  (  أن ياون مجرداً من أ  التعريف واإل اهة .

ـ وحينئذ يكون حكمه وجوب اإلفراد والتذكير ، ويذكر بعده المفضل عليه مجروراً بمن و قد يحهذف ، 
 مث   :وال يطابق المفضل . 

 من أختيهما .   أابر البنتان                   من أختها .   أابر هند     أخيه .          من أابر محمد 
 من أخواتهن . أابر البنات         من إخوانهم .   أابر من أخويهما .   األوالد أابر الولدان 
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 ثانياً : أن ياون نار  م اهاً إلى نار  . 
مثة  ابق المفضل ، ومطابقة المضاف إليه النكهرة للمفضهل . وحكمه وجوب اإلفراد والتذكير ، وال يط

:    
 صديقين     أه  الكتابان       وسيلة للثقافة . أه  القصة        صديق . أه   الكتاب 
 معلمات . أه   المدرسات       أصدقاء للمرء . أه  قصتين .  الكتب  أه  القصتان 

 ثالثاً : أن ياون معرهاً بأ  .
       مث  :وب مطابقته للمفضل ، وال يذكر بعده المفضل عليه . وحكمه وج

سهههههههههناً .                        الصةةةةةةةةةغرى سهههههههههناً .                          الطالبهههههههههة ههههههههههي األصةةةةةةةةةغرمحمهههههههههد ههههههههههو 
 سناً .      األصغران الطالبان هما

الطالبهات ههن                  سهناً .        األصةاغرسهناً .       الطهالب ههم  الصةغريانالطالبتان هما  
 سناً .الصغريات 

 رابعاً : أن ياون م اهاً إلى معرهة .
 مث  :و حكمة جواز اإلفراد والتذكير ، كما يجوز مطابقته لما قبله ، كالمعرف بأل .  

 النساء .ه لى  النساء  .          أو ليــــــــــــلى أه  ليــــــــــــلى 
 الطالب .أه ال أو المحمدان          ب .       الطالأه   المحمدان 
  الطالبات .ه ليا الطالبات .        أو الفاطمتان  أه  الفاطمتان 
 الطالب . أها   أو المحمدون        الطالب  .     أه   المحمدون
 الطالبات . ه لياتالطالبات .         أو الفاطمات  أه  الفاطمات 

 المؤمنون . 14تبارك هللا أحسن الخالقين { ومنه قوله تعالى : } ف
 األنعام . 23ومنه قوله تعالى : } وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها{ 

 
 
 
 

 مالحظات مممة

 ـ ال يشتق اسم التفضيل من الفعل المنفي ، وال من الفعل المبني للمجهول. 1
 .تتضمن حينئذ معنى اسم الفاعل ، أو معنى الصفة ـ قد ترد صيغة أفعل لغير معنى التفضيل ، ف 2

 قوله تعالى : } ربكم أعلم بكم { والتقدير : عالم بكم .     
} وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه { والتقدير : و هو ههين                                  

 عليه . 
مرت بحةذف الممةز  مةن أولمةا   و هةي : خيةر   و ـ هناك ثالثة ألفاظ هي " أهع  التف ةي  " اشةت 3

 شر   وحب . 
 البقرة . 260} قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى {   ومنه قوله تعالى :
 يوسف . 77} قال أنتم شٌر مكاناً {           وقوله تعالى : 

 . الِحبّ الِحّب وابن أسامة بن زيد                                            
 .  يجوز استعمال اسم التفضيل من فعل مساعد مع الفعل المستوفى للشروط أيضاً  -4

 . محمد أعظم كرماً من خالد   - محمد أكرم من خالد  مثل :  
 اسم التفضيل يعرب حسب موقعه فى الجملة . -5

 نماذج لإلعراب
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 أخواك أابر من عمر

المخاطهب ضهمير  اةاف و ههو مضهاف أللهف ألنهه مثنهى ووعالمة رفعهه ا أخوا مبتدأ مرفوع أخواك :
 رفعهه الضهمة خبر المبتدأ مرفوع وعالمة أابر :.   على الفتح في محل جر مضاف إليه متصل مبني

 .ألنه ممنوع من الصرف  اسم مجرور بمن وعالمة جره الفتحة عمر :.  من : حرف جر. 

  سعاد ه ليا النسا  خديجة و

اسهم معطهوف مرفهوع  سةعاد : . عطهف حهرف و :.   مهة رفعهه الضهمةمبتهدأ مرفهوع وعال خديجةة :
 النسةا  :.  هو مضاف وعالمة رفعه األلف ألنه مثنى و خبر مرفوع ه ليا :.  وعالمة رفعه الضمة
 . وعالمة جره الكسرة مضاف إليه مجرور

 من سمير شد لو أ خالد

 : . هةو  رفعهه الضهمة مرفوع وعالمهةخبر المبتدأ  :. أشد  مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمةحالد : 
اسهم مجهرور بمهن وعالمهة  : سةمير.  من : حهرف جهر. .  نصبه الفتحة تمييز جملة منصوب وعالمة

 . الكسرةجره 

 نصيب المجتمد المرتبة العليا من

وع وعالمة رفعه الضهمة المقهدرة   نعت مرف العليا :.  مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة المرتبة :
 مضاف إليه مجهرور المجتمد :.  الكسرةاسم مجرور بمن وعالمة جره  :نصيب.  رف جرمن : ح .

 . وعالمة جره الكسرة
 
 

 أسئلة يجيب عنما طالب العلم

 : استخدم العبارات اآلتية مر  هي أسلوب تعجب   ومر  هي أسلوب تف ي  : 1س
 صدق الرأي .  -
 انتصار العلم .   -
 .    خضرة الزرع -
 م البحر .     رقة نسي -

 يُكافأُ المجد .    -
 عظمة البحر .   -
 شرف اإلخالص .   -
 صفاء السماء( . -

 قدرة هللا .     -
 جمال الطبيعة .     -
 عظمة الصحراء .  -
 استراحة القارئ . -

 :    خطا تحت األهعا  التي توهرت هيما شروط اسم التف ي  مما يأتي: 2س
 َحُسَن(  -  َما َشِربَ   -  َيْحُضر  -  َعُظمَ   -  قََرأَ   -  اْستََراحَ   -  )فَِهمَ 

 : األهعا  اآلتية ال نأتي منما باسم التف ي  مباشر    بين السبب: 3س 
 -----------------------------)ب( َوافََق  ---------------------) أ ( يُْسِرع 
 -----------------------------) د ( َماَت  ---------------------)جـ( بِئَْس 

 -----------------------------) و ( لَْيَس  --------------------)هـ( أَْضَرَب 
 -----------------------------) ح ( َزِرق ---------------------)ز( َما فَِهَم 

 :    هي األماان الخالية مما يأتي اسم تف ي : 4س
 من غيرهم.  ---------من الصيف .  )ب( العلماء  ليال ----------) أ ( الشتاء 
 حجما من الشمس . -----أزهارا من الشتاء .  ) د ( األرض  ---------)جـ( الربِيع 
 من المدرسة.  --------البالد هواء.           ) و ( الجامعة   ----------)هـ( مصر 

و الةذي يةأتي منةه بواسةطة  و   شةر   : حدد مما يأتي الفع  الذي يةأتي منةه اسةم التف ةي  مبا 5س
 الذي ال يأتي منه:

 بعثَر.  -  عرف  -  هلك  -  حضر  -  كان  -  ال يعلم  -  َسرع          
والمف ةةةة  عليةةةةه ثةةةةم بةةةةين حاةةةةم اسةةةةم : عةةةين هةةةةي الجملةةةةة اآلتيةةةةة المف ةةةة   6س
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 التف ي  من حيا المطاب ة وعدمما م  ذار السبب:
 الجندي العربي أشجع جندي -
 ليد العليا خير من اليد السفلىا -
 أفضل الخالل حفظ اللسان  -

 : اجع  المشار إليه هي العبارات اآلتية للمثنى والجم  و غير ما يلزم: 7س
 هذه القصة أجمل قصة . - 1
 هذا هو الطالب األول في الفصل . - 2
 هذه الفتاة أكبر أخواتها عقال . - 3
 ضعه مكان النقط فيما يأتي معلال :: تخير الصحيح مما بين القوسين و 8س
 الكثيرون( -أكثر  -)األكثرون            نشاطا من غيرهم . -------الرياضيون  - 1
 أفاضل( -أفضل  -)فضليات                     سيدات .  -------األمهات هن  - 2
 يان(األعل -أعلى  -)األعلى        قدراً.   -------الساعيان في الخير هما - 3
 سعيدة( -ُسعدى  -)أسعد                        تلميذة.   --------المجتهدة  - 4
 : أعرب الجمل اآلتية إعرابا تاما : 9س
 المؤمن أعلى قدراً عند هللا .  -  1
 ما أعلى قدر المؤمن عند هللا .  -  2
 : خاطب العبارة اآلتية جماعة الذكور واإلناث : 10س
 بالرعاية وأحق الناس بالعناية من كل من عرفتهم . أنت أولى الناس -
 : أجعل الضمير فى الجملة الثانية للغائبة والمثنى المذكر والمؤنث : 11س

 هو األدنى إلى قلبى واألقرب من أخوته .         
 : أجعل األسماء التالية مفضال واسم التفضيل مضافا بعدها فى جملة من إنشائك : 12س

 الحسنى –الصالة  –الجهاد  – األظهر -األسد 
 : اقرأ العبارة التالية ثم أجب عن األسئلة بعدها : 13س 
اههتم بالمسهلمين و قهد الغزوات كلهها  -صلى هللا عليه وسلم-الرسولشهد الخليفة عمر بن الخطاب مع  

ى وتهول -رضهى هللا عنهه-بكهر أبهى فهى عههد خليفتهه األول و -صهلى هللا عليهه وسهلم-فى حيهاة الرسهول 
 للهجرة. الثالثة عشرخالفة المسلمين بعده فى السنة 

 . اعرب ما فوق الخط )أ( 
 استخرج من الفقرة السابقة ما يأتى: )ب(

  . .فعال خماسيا وهات مصدره2                    . .توكيد وبين نوعه1
 . .بدال مرفوعا4             و بين نوعه . .فعال متعديا3

  ة فى أسلوب تفضيل من انشائك:)جـ(ضع األسماء اآلتي
 شر -أشرف -أكثر -أحسن 

 )د(ضع اسم تفضيل مكان النقط فيما يأتى:
 أوراقا من األخرى.  ---------.الشجرة1
 من الباب الخلفى.  ---------.الباب األمامى 2
 ذكاء من باقى الطالب.  ---------.الطالب 3
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 اسما الزمان والماان

 .  اللة على زمان ومكان وقوع الفعل مشتقان من الفعل للد
 -وزن : يصاغان من الثالثى على   

ـــــ  َمــفــَعـــــ   َمــفـعِّ

 : ( الثالثى المعتل اآلخر 1)
 ملهىلهى   -
 مجرىجرى  -
 مأوى أوى  -
 : ه( المضموم والمفتوح عين مضارع2)
 مشهديشهد شهد -
 مكتب يكتُب   كتب  -
 سمعم يسَمع   ع مس -

 : ( المعتل األول ) المثال (1)
 موعدوعد  -
 موقع   وقع -
 موقف  وقف -
 : ه( المكسور عين مضارع2)
 منزل ينِزل     نزل -
 منطق ينِطق  نطق  -
 مضرب يضِرب  ضرب  -

بمعنى الجملة / إذا دلت على الولت اان للزمان   وإن دلت على ماان اان  ويتم التفريق بينمما   -
 السم للماان .ا

 مكان ( اسم الطالب ) ملعب الفناء     زمان (اسم الطالب )  ملعب العصر     
  -طري ة صوغمما من الفع  غير الثالثى :

  نأتى بالمضارع مع إبدال حرف المضارعة ميماً مضمومة وفتح ما قبل اآلخر : - 
   . مكان (اسم )               البترول مستخرج األرض  - 
  ( .  زمان اسم    العمال من العمل  )مستخرج  مساء ال -
     0) اسم مفعول (                  ثمين مستخرج البترول  -

 مالحظات مممة
 )َمْفعَهل (وزن   ) وسهطه ألهف ( تهأتي علهى من الفع  األجةوف  معظم أسما  الزمان و الماان   -  1

قهام :   -  دار : مهدار  -  : مسهار  : سهارأمثلةة فقهط .     أي بزيادة ميم على حهروف الفعهل الماضهي
 . فاز : مفاز   -  قال : مقال  -  مقام
:   مـرَّ   - : َمـفـرّ   فـرَّ  أمثلة : يأتي غالباً دون هك الت عيف :   الفع  الثالثي الم عف  - 2

:َمـقـّر  - َمـمـرّ   . قـرَّ
  -مدرسة  -  مزرعة :  أمثلة :  الثالثي لد تدخ  تا  التأنيا المربوطة على اسم الماان من  -  3

 .  مكتبة
4-  ً   -  موسم  -  موعد  -  ) مستقبل:   اأسما  زمان  المات شمير  هي االمتحانات   وتأتي غالبا

 مولد (   -  مطلع
5  -   ً - مجال -  موقف   - : ) مجتمع اأسما  ماان   المات شمير  هي االمتحانات   وتأتي غالبا
 (  بع من  - موطن 
  مشِرق  -  مغِرب  -  مسِجد  َمْفعَل( . أمثلة : (( وقياسها َمْفِعل(  هناك كلمات جاءت على وزن -6
 .   منبـِت -
 (  يجوز أن يأتى اسم الزمان والمكان جمعاً  ) مصادر ، متاحف  ، مواقع -7
 
 
 

 اسم اآللة

  اْلِفْعُل بواسطتها. اسم مشتق للداللِة على األَداةِ التي يؤدَّى  : اسُم اآللة

على ثالثِة أَوزاٍن هَي " ِمْفعَل، ِمفعَال،  يَُصاغُ اسُم اآللة من الِفْعل الثالثّيِ المجرد المتعدي غالبا :ً
 ِمْفعَلَة ". 
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 الِمْفَرَمةِ  -الِمْطَحَنِة  -الملقاِط  -المنظاِر  -الِمثْقَِب  -المْصعَِد 

 شفاطة -غسالة  -ابعاً هو " فَعَّالة " : دبابة وأََجاَز اْلَمْجَمُع اللُّغوي وْزناً ر

وقد جاَءت بعُض أسماِء اآللة على غير قياس بأَوزاٍن كثيرة. منها: القدوم والسَّاطور والسكيُِّن والفأس 
 وال ضابط لها.

 أسئلة يجيب عنما طالب العلم

  :: عين اسم الزمان والماان مما يأتي1س
شهر   -  صلى هللا عليه وسلم  -مولد النبي  - 2              مطلع الشمس الساعة السادسة .  - 1

 . ربيع
 مكة مهبط الوحي . - 4                                المورد العذب كثير الزحام . - 3
 نفرغ من العمل قبل المغرب.  - 6              .األسرة مجتمعها في حجرة المعيشة  - 5
            تي بحيا تد  على زمان مر   وعلى ماان مر  أخرى:: استعم  ا  المة مما يأ2س

 ملجأ.  -  مشرب  -  مطبخ  -  مطلع
 : أام  الجم  اآلتية باسم الزمان المناسب: 3س
   ……… بلغنا نهاية الرحلة عند -
   .الشمس في الخامسة صباحا………  -
 الشجر.…… في شهر يناير  -

 الزمان والماان: : هات من األهعا  اآلتية صيغ اسمي4س
 انحدر.  -انزلق   -  افتتح  -  ابتدأ                         

 : استخرج اسم الزمان والماان من اآليات اآلتية   واذار هعله:5س
   .وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير -  :قال تعالى -
  قل إني لن يجيرني من هللا أحٌد ولن أجد من دونه ملتحدا. -
 .يقول اإلنسان يومئذ أين المفر، كال ال وزر، إلى ربك يومئذ المستقر -
 وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. -
 يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. -

  هات اسم اآللة من ا  هع  مما يأتي هي جملة مفيد : - 5س
 حرث.  ، رأى  ، نفض ،  حزم  ، ذاع  ، برى  ، قاد  ، خرم  ، قبض

  هات من كل فعل مما يأتي اسم آلة على وزن " فَعَّالَة ": -6س
 َغَسَل.  ، َحفَر  ، َسِمعَ   ، َكَوى  ، شَوى  ، َنَظر  ، دَرجَ 

 
 
 

 المصدر الميمى

 حدث مجرد من الزمان ( . هو اسم  يبدأ بميم زائدة ، ويؤدى معنى المصدر األصلى ) يدل على
 يصاغ من الفع  الثالثى الصحيح على وزن ) َمفعَ  ( : -1

 نظر المتفوق منظر الفخر .    -  سعى التلميذ مسعى التميز .-مثال :    
يصاغ من الفعل الثالثى المثال الصحيح اآلخر ) المعتل األول ( على وزن  ) َمفِعل ( بكسر العين  -
: 

 وقفنا موقفاً صعباً . -ال أخلف موعدى أنا  -مثال :     
يصاغ من غير الثالثى على وزن ) اسم المفعو  والزمان والماان ( ميما م مومة مفتوح ما  -2

 لب   آخره .   

 التقى الصديقان ملتقى كريماً . -     انطلق العدَّاء منطلق الصاروخ .   مثال :   
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 المصادر

 المصادر نوعانو    الزمن . المصدر اسم يدل على حدث مجرد من  -
 لياسية سماعية

سميت  و وهي مصادر األفعال الثالثية ،
العرب وليس لها   سمعت عن سماعية ألنها

             . قاعدة تقاس عليها

 عليها وهي المصادر التي لها أوزان تقاس
 . هي مصادر الرباعي و الخماسي و السداسي

سماعية ال  ابط لما   ولد حملت بعض األوزان دالالت خاصة   ال تنَس أن المصادر الثالثية  *  
 منما :

 
 –ِزراعة         فيما دّل على حرفة :  :   هِّعَالَة -

 تِجارة  –ِصناعة 
 -َخفَقان    : فيما دّل على اضطراب :    هَعاَلن -

 طيران 
ُصداع           فيما دل على مرض :   :    هُعَا   -
 ُسعال . –ُزكام  –
ي  -     : فيما دل على سْير أو صوت :     هَعِّ

 َزئير  –َرحيل، َعويل 

 –ُسمرة           : فيما دّل على لون :      هُْعلة -
 ُحْمَرة .  -ُخضرة 

 –َعمى          فيما دّل على عيب : :        هَعَ  -
 َحَول . –َعَرج 

 –قُدوم          : فيما دّل على حركة :     هُعو  -
 نُزول . –عود صُ 
 

 مصادر الرباعي
 إذا اان الفع  على وزن )أَْهعَ ( همصدره يأتي على وزن )إِّْهعَا (  – 1

أعطى :  –أورد : إيراد  –أمدَّ : إمداد  –آمن : إيمان  –أبدع : إبداع  –مثل : أَْضَرَب : إِْضَراب 
 أوحى : إيحاء .  –إعطاء 

 .العين مث  ) أعاد(   همصدره يأتي على وزن )إهعلة(  إذا اان الفع  على وزن )أهع (   ومعت  -
 أثار : إثارة .  –أفاد : إفادة  –أدار : إدارة  مثل : 

ي (  – 2  إذا اان الفع  على وزن )هَعََّ ( همصدره يأتي على وزن )تَْفعِّ
َد : تَْشِريد   دّرب : تدريب علّم : تعليم .  –لّوث : تلويث  –مثل : َشرَّ

ى(   همصدره ه إذا اان   -  يأتي على وزن )تفعلة(  الفع  معت  اآلخر )الالم( مث  : )لوَّ
 ضّحى : تضحية .  –سّوى : تسوية  –ربّى : تربية  –مثل : قّوى : تقوية 

 إذا اان الفع  على وزن )هَاَع ( همصدره يأتي على وزن )ُمفَاَعَلةً / هِّعَا (  – 3
اسههبة ، حاسههب : ُمح –نههازع : ُمنازعههة ، نِههزاع  –َشههاَرَك : ُمَشههاَرَكةً  –مثههل : قَاْتَههَل : ُمقَاْتَلَههة ، قِتَههال 

 . ِحَساب 
 إذا اان الفع  على وزن )هَْعلََ ( همصدره يأتي على وزن )هَْعلَلَة(  – 4

 حشرج : حشرجة . –َدْحَرج : َدْحَرَجة  –مثل : ترجم : ترجمة 
  يأتي على وزن )هَْعلَلَة / هِّْعال ( ره هإذا اان الفع  رباعياً م عفاً مث  : )زلز (   همصد -

 وسوس : َوسوسة ، ِوسواس . –زلزل : َزلزلة ، ِزلزال  مثل : 

 مصادر الخماسي

إذا اان الفع  الخماسي مبدو اً بممز  وص    همصدره يأتي باسر ثالثه وزياد  ألف لب  آخره  – 1
. 
 انطلق : انطالق  –مثل : احترم : احترام  
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فع  الخماسي مبدو اً بتا  زائد    همصدره هو نفس حروف الفعة  الما ةي مة   ةم إذا اان ال – 2
 آخره . ما لب 

 تَدحَرج : تَدحُرج . –تَعَاَرف : تَعَاُرف  –: تَعَلُّم  مثل : تَعَلََّم  
  همصةدره هةو نفةس  تعةالَى  -تحدَّى مث  : المبدو  بتا  آخره حرف علة  إذا اان الفع  الخماسي* 

 .  وللب حرف العلة إلى يا ما لب  آخره  اسر  الما ي م  حروف الفع
ي: تحدَّى مثل :  ي:  تعدَّى – تحّدِ   تفانَى : تفانِي - تعاِلي:  تعالَى  – تعّدِ

 مصادر األهعا  السداسية

  إذا اان الفع  على وزن )اْستَْفعَ ( همصدره يأتي على وزن ) اْستِّْفَعا ( – 1
استجدى :  –استولى : استيالء  –استورد : استيراد  –سترّد : استرداد ا –مثل : استعمل : استعمال 

  استجداء . 
مثل : ) استفاد( ،  إذا اان الفع  على وزن )استفع (   ومعت  العين ) الحرف لب  اآلخير ألف( -2

استعاد :  –استقام : استقامة  –مثل : استشار : استشارة   فمصدره يأتي على وزن )استفعلة( .
 عادة .است

الحظ أن هناك مصادر خماسية تبدأ بــ استـ مث  المصادر السداسية والفرق بينما أن المصادر 
 استراق . –استماع  –الخماسية تاون السين هيما أصلية . مث  : استالم 

 

 المصدر الصناعي

لهى معنهى اسم زيد على آخره حرفان هما ياء مشددة تليهها تهاء تأنيهث للداللهة بههذه الصهفة الصهناعية ع
 يُصاغ المصدر الصناعي من الجامد ومن المشتق . المصدر .

يَّة "  أمثلة ْنسانِّيَّة " و" الَحَجريَّة " و  :  " الُحر ِّ يَّةة " و " الَمَدنيَّةة  و " اإلِّ " الَوطنيَّة " و " الَمَمجِّ
 "  
لمصةةدر بةةين ا هةةي طري ةةة الصةةياغة   ونفةةرق الصةةناعي واالسةةم المنسةةوب  لةةد يتشةةابه المصةةدر -

 إذا للنا :  بسياق الجملة  همثال الصناعي واالسم المنسوب 

 دخيلة علينا .الرأسمالية المذاهب  -2مذهب غربي .     الرأسمالية -1      
 لعلك الرأسمالية في المثال األول مصدر صناعي ، وفي المثال الثاني كلمة منسوبة ، و فكلمة 

سوبا . فاالسم إذا كان صفة فهو اسم منسوب . و إذا الحظت وقوعها صفة في حال كونها اسما من
 كان غير ذلك فهو مصدر صناعي غالبا .

تضحية ( و كثير من  –توعية  –تنمية  –الحظ : وزن تفعلة يعتبر مصدرا رباعيا مثل ) تربية  -
 الطالب يستخرجونه مصدرا صناعيا  و يقعون فى الخطأ . 

 المصدر المؤو 

 راب من : المصدر المؤو  هو ما  -
 لك رسالة .  أن أاـتـبمثل : يـسـعدني   ) أْن المصدرية والفعل المضارع (  *
ك سعيديسرني  مـثل :                 أو ) أّن ( واسمها وخبرها *   . أنـ 
 .  ما سعىليس للرجل إال  مثل :            الفعل  أو ) ما ( المصدرية و* 

 إعراب المصدر المؤو 

ر المؤولهة إعرابها مفصهال ، ثهم يقهال : والمصهدر المهؤول مهن) أن والفعهل ( ، أو ) مها تعرب المصاد 
 .  ( في محل رفع أو نصب أو جر حسب موقعه في الجملة اوالفعل ( ، أو ) أن واسمها وخبره
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 لك رسالة . أن أاـتـبمثل : يـسـعدني 
وب بالفتحهة . والمصهدر أن : مصدرية ناصبة ال محل لها من اإلعراب . أكتهب : فعهل مضهارع منصه

 المؤول فى محل رفع فاعل .

   المصدر المؤو  إلى مصدر صريحيحوت
ن المصدر المؤو  )أْن ( والفع  الم ارع أو) ما ( والفع   - 1 هإننا نأتي بالمصدر   إذا تاو 

 مثـــــ  : . ما( -الصريح من الفع  مباشر  بعد حذف الحرف المصدري )أْن 
 خير لكم صياُمام ( تحويله إلى مصدر صريح :  خير لكم أَْن تصوموا)
 إعراب أَْن تصوموا : مصدر مؤول في محل رفع مبتدأ  -
 عملُك.. تحويله إلى مصدر صريح : أسعدني  ما عملتأسعدني  -
 إعراب ما عملت: مصدر مؤول في محل رفع فاعل . -
َكهاةِ َمها ُدْمهُت ) ما ( تدل على الزمان مهع ) دام ( كقولهه تعهالى ) َوأَ  تذار أن : - هالةِ َوالزَّ ْوَصهانِي بِالصَّ

 ً  , فهى مصدرية ظرفية . َحيّاً ( و التقدير : مدة دوامي حيا

ن المصةةدر المةةؤو  مةةن ) أن  ( واسةةمما وخبرهةةا   واةةان خبرهةةا جملةةة هعليةةة أو اسةةماً  - 2 إذا تاةةو 
 . مشت اً هإننا نأتي بالمصدر الصريح من خبر إن م اهاً إلى اسمما

 .تفولُكتحويله إلى مصدر صريح : يعجبني  أنك متفوق..بني يعج -
 من أّن واسمها وخبرها في محل رفع فاعل .  : المصدر المؤول  أنك متفوق إعراب 
        : إذا اان خبر إن جامداً أتـينا بـاـلـمة ) اون ( مـ اهـة إلى اسم)أن ( - 3
 اوَن الجندي أسداً .علمت  ر صريح :تحويله إلى مصد . .  أن الجندي أسدٌ مثل : علمت  -

 نماذج لإلعراب

:  وقـع الـمصدر الـمؤول في مـحل رفع نائب فاعل وتـقديهـر الهـمصدر  ( أن أخاك حا ر) ُعلِّم   - 1
 ُعِلم حضور أخيك .

وقهع الهـمصدر الهـمؤول فهي مهـحل رفهع خـبهـر وتـقهـديره :  أخاك بـما ياره (أن تذار  ) الـغـيـبـة  - 2
 أخاك . ذكـرك 
وقع الـمـصدر المؤول في مـحل نـصب مـفـعـوالً به وتـقديره : عرفهت  ( أن  أخاك لادم) عرهت   - 3

 قـدوم أخيك .
وقههع الههـمصدر المههؤول فههي محههـل جههر اسههـماً مـجههـروراً وتـقههـديره :  ( بأنـَّةةـك مةةريض) عةةـلمت   - 4

 علمت بـمرضك .
: ينبغي  ـمؤول في مـحل رفع فاعل وتـقديـر الـمصدر . وقـع الـمصدر ال أن تذاارينبغي )يجب(  - 6

 )يجب( مذاكرتك.

 مصدر المر  " اسم المر  "
 تعريفـه : هو مصدر مصوغ من الفعل للداللة على حصول الحدث مرة واحدة . 

 مثل : دار دورة ، أكل أكلة ، شرب شربة ، ضرب ضربة .
 صياغته :

 لة " بفتح الفا  وتساين العين .ـ يصاغ من الفع  الثالثي على وزن " هَعْ  1
 جلس جلسة ،  وقف وقفة ،   هفى هفوة ،   كبى كبوة ،   نبى نبوة .    مث  :

 قالوا : لكل عالم هفوة ، ولكل جواد كبوة ، ولكل صارم نبوة . 
هإن اان بنا  المصدر العادي على " هَْعلة " مث  : رحم رحمة   دعا دعو  . هإن اسم المر  منةه مةا 

 بوصفه بالمة واحد  للداللة على المر  .  ياون
وصهحت فهي        . إصابة واحد وأصاب الالعب المرمى    .  دعو  واحد نحو : دعوت أصدقائي 

 . صيحة واحد القادمين 
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 ـ ويصاغ من غير الثالثي على صور  المصدر األصلي م  زياد  تا  هي آخره . 2
 سبح تسبيحة .مثل : انطلق انطالقة ، استعمل استعمالة ، 

 .تسبيحة وسبحت هللا   استعمالة .  واستعملت الفرشاة انطاللة تقول : انطلقت السيارة
 هإن اان المصدر الصريح " العادي " مختوماً بتا  ُد َّ على اسم المةر  منةه بوصةفه بالمةة واحةد  .

 . است امة واحد ، استقام  إصابة واحد مثل : أصاب 
 ارة واحدة .تقول : استشرت الطبيب استش

إذا كان للفعل المزيد أكثر من مصدر صيغ بناء مصدر اسم المرة على األشهر من مصدرية .فنقول : 
ً واحداً .وخاصمت الرجل مخاصمة  وسوس الشيطان في نفسه وسوسة واحدة ، وال نقول وسواسا

 واحدة . وال نقول خصاماً واحداً .

  
 

 مصدر الميئة " اسم الميئة " .

هو مصدر مصوغ من الفعل للداللة على الصفة التي يكون عليها الحدث عند وقوعه . مثل تعريفـه : 
 : جلس ِجلسة ، مشي ِمشية ، أكل إكلة .

 صياغته : على وزن " هِّْعلة " باسر الفا  و تساين العين . من الثالثى ه ط .
 .األسد  وثبةالشرة .  ووثب الفارس  إالة األمير .  وأكلتجلسة نحو : جلست 

 ومنه قول الرسول صلى هللا عليه وسلم : " إذا قتلتم فأحسنوا القتلة " .  -
 ال يوجد اسم هيئة من فعل زائد على ثالثة أحرف إال نادرا تذكر : -
 .باإلضافة  مثل : أن يأتي اسم الهيئة على وزن المصدر العادي للفعل مع وصف هذا المصدر  -

 .صدقاء ( مثل : ) استقبله استقبال األ
 

 أسئلة يجيب عنما طالب العلم

  (1 ) 
باإلحسان إلى الوالدين والبهر بهمها بأسهلوب فهي قمهة اإليجهاز واإلعجهاز  العزيز)أوصى هللا في كتابه  
مريههرا إلسههعادنا والمحافظههة علينهها، ولههم  جهههادا، وجاهههدا تجاهنههافهمهها تحمههال مشههاق التربيههة والتعلههيم  :

امال وبقهي حقهمها علينها،فمن حهق الوالهدين التقهدير واإلطاعهة وسعا فهي تأديهة واجبهمها نحونها كه يدخرا
، وجدير بالمرء السيطرة على نزوات النفس ووسهواس الشهيطان الهذي قهد يسهول الكبروالمساعدة عند 

 لبعض الناس عقوق والديه ( 
 

الكهههذب ، تجنههب يسههود الرجههل فههيكم ؟ قههال : بالههدين والكههرم، والشههجاعة، و بههمقيههل ألعرابههي : و ) 
، والتقرب إلى الناس ، باحترام الكبهار واالسهتماع إلهى  لسوءمنه ، واالبتعاد عن جلساء ا  شمئزازواال

الحاجههة  بههذيآرائهههم والتشههاور معهههم واالسههتفادة مههن تجههاربهم ، والعطههف علههى الصههغير، واالعتنههاء 
 الملهوف (. 

 .و بين نوعها و أفعالها  تينالسابق تينمن القطع  استخرج المصادر ) أ (  
 ) ب ( أعرب ما تحته خط .

 (2 ) 
 استخرج المصادر الصريحة   وحولما إلى مؤولة . ) أ ( 

)لو أدرك الناس واجبهم وراقبوا هللا في السر والعلن عندما يؤدون أعمالهم، لسعدت المجتمعات أيما سعادة.  
. ولهوال أن العمهال ولهو تعهاون النهاس علهى أن يهدفعوا الشهر، وأن ينصهروا الحهق، لعهاش النهاس عيشهة هانئهة

يتهاونون في أداء واجبهم لم يحتاجوا إلى مراقبة من صاحب العمل. ولو أدى األغنياء الواجب فهي أمهوالهم، 
 لما كان هناك فقير وال مسكين ( . 

 اجع  المصادر المؤولة هيما يأتي مصادر صريحة مغيرا ما يلزم :  ) ب ( 
 . أحب أن أذكر هللا صباحا ومساء -1
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 مت أن النجاح يأتي مع الصبر. تعل -2 
 أريد أن أفعل المعروف دون أن أنتظر جزاء .  -3
    أقسمت عليك بأال تسافر. -4
 يسرني أن تحفظ القرآن الكريم .  -5

 (3 ) 
 لا  أحد زوار بيت هللا الحرام :  -

ِدمعههة " دخلههت البيههت ألول مههرة ، وحينمهها شههاهدت الكعبههة ابتسههمت ابتسههامة الرضهها . ودمعههت عينههاي 
الخوف والرجاء . ووقفت أمامها ِوْقفَة الذاهل لجاللهها وعظمتهها . إنهها المكهان الهذي يهربط بهين قلهوب 
المسلمين لتتجه ، وتلتقهي فهي ههذا المكهان فهي اليهوم خمهس مهرات . ومشهيت حهول الكعبهة ِمشهية العبهد 

ودعهوت هللا أن الخاضع حتى أتممهت الطهواف ، ثهم وقفهت تجاههها ورفعهت يهديي إلهى السهماء رفعهة ، 
 .  يمسح ذنوبي َمسحة ، انتحيت جانبا ، وكبرت تكبيرة االفتتاح وصليت هلل ركعتين " 

   :  استخرج من العبار  الساب ة   -1
 .أسماء الهيئة واذكر أفعالها )ب(   .( أسماء المرة واذكر أفعالها  أ )

 (4 ) 
 ندك . أدخ  اسم المر  من األهعا  اآلتية هي جم  مفيد  من ع -أ

  .  صاح (  –صال  -استجاب  -اعتكف  -ركع  -نظم  -دق  -)سجد 
 أدخ  اسم الميئة من األهعا  اآلتية هي جم  مفيد  من عندك :  -ب 

 لعب ( . -لبس  -نظر  -خطا  -رحل  -فزع  -قتل  -قعد  -)عاش 
 هات اسم المر  من األهعا  اآلتية :  -ج 

 استعمل ( .  –رفع  –أصاب  –راقب  –ألقى  –تاب  –) هب 
 (5 ) 

 هات من األهعا  المبينة بالجدو  المصادر بأنواعما هى جم  من عندك : 
 اسم المر  اسم الميئة المصدر الفع 
    صاغ
    مشى
    وقف
    انزوى
    عارك
    عطس
    أراد

    استدعى
    شمق
    تردد
    استنفر
    تسامح
    نبح

 االسم الم صور

 الزمة مفتوح ما قبلها مثل : ألفاالسم المعرب الذي آخره  هو  -
 مرتضى . –عال  -الفتَى                                             

 ويجر بـالكسرة المقدرة .  يرفع  بالضمة المقدرة وينصب بـالفتحة المقدرة إعـرابه :
 :عند تثنية االسم الم صور وجمعه جمعا مؤنثا سالما  -
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 أصلما : ترد إلى ثالثةألف الم صور  اانت إن -1
 هديات .  –هـَدى : هـَديان   –عصوات .  –عصوان   :  عصا :مثل          

  فأصهلها  مهها –رضها  –مثهل : عصها  صحيحة ألفومكتوبة  ثالثةغالباً ألف المقصور إذا كانت  
 . ياء  فأصلها    منَى –هَدى  مثل :   ليّنة ألفومكتوبة  ثالثةأما إذا كانت   واو

 : يا هأاثر لُلـِّبـَت  رابعةإن اانت ألف الم صور  -2
 علييات -عليا : علييان  .مرتضيات  –مثل : مرتضى : مرتضيان      

 عند جم  االسم الم صور جمعا مذارا سالما : -
ً ، ونبقي ما قبلها  األلفنحذف     مفتـوحا
 {   مصطـفـَــْين  -صطفــَون م  -مصطفى   { ، }رضـَـين   -رضـَـون  -   } رضـا  مثل :

 األعلَْين{. –األعلَْون  -{ ، } األعلى   مرتضـَـْين  -مرتضـَـون  -  } مرتضى              

 االسم المن وص 
 اسم معرب  ينتهي بياء الزمة مكسور ما قبلها مثل :  -

 قاِضـي ، الداِعي ، المناِدي . ال                                                     
 يرفع بـالضمة المقدرة  وينصب بـالفتحة الظاهرة  ويجر بـالكسرة المقدرة .  إعـرابه :

حهالتي الرفهع والجهر، وبقيهت فهي النصهب مثهل: ههو   االسم المنقوص إذا كهان نكهرة  حهذفت يهاؤه فهي 
 –المعتهِدي   – ياؤه  مثل : الهاِدي  تبقىو إذا كان معرفاً    -قاٍض، عثرُت على باٍن ، رأيُت ساعياً.  

 قاِضي القضاة .

 تثنية االسم المن وص و جمعه جمعا مؤنثا سالما   :  تب ى ياؤه  -
 القاضيات (  –القاضيـان ، القاضيـَيـِْن  –: ) القاضي    مثل

   العاليات ( -العاليين  –العاليان  -) العالي          
في  تُحذف ياؤه ويُزاد عليها واو ونون مضموم ما قبلهامذارا سالما :  جم  االسم المن وص جمعا  -

 حالة الرفع، وياء ونون مكسور ما قبلها في حالة النصب والجر
 المهتِدين(. - المهتُدون   -المهتِدي  القاِضين( )  -القاُضون  -مثل : ) القاِضي 

 

 االسم الممدود
 سبوقة بحرفين أو أكثر .م زائدةقبلها ألف  همزةاسم معرب آخره   -
 .إعـرابه : يرفع بـالضمة الظاهرة وينصب بـالفتحة الظاهرة ويجر بـالكسرة الظاهرة   -

 أنواع همز  الممدود

اء { .  –إنشاء  –ضياء  –مثل } قُّراء  أصلية : – 1  وضـَـّ
 و تبقى كما هي عند التثنية ، أو عند الجمع مثل : 

اء      اء –} الوضـَـّ اءون  -ان الوضـَـّ اءين / الوضـَـّ اءين  -الوضـَـّ  الوضاءات{  -الوضـَـّ
 قضاء { . –دعاء  –سماء  –ياء ( : مثل } بناء  –) واو  منقلبة عن أصل – 2

 و يجوز فيها أن تبقى همزة أو تُْقلب واواً عند التثنية ، أو عند الجمع .
 -بنّـاوان / بنّـاءون  –بنّـاءان  –ـاء سماوات {} بنّ  –سماءات   سماوان / -سماءان –مثل : } سماء 

 بناوات  {. –بنّـاوون 

 عقرباء ( –رغداء  –: مثل ) حمراء   مزيدة للتأنيث – 3
 و تُْقلب واواً عند التثنية ، أو عند الجمع .

 صحراوات { .  صحراوان / –مثل : } صحراء 
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 أسئلة يجيب عنما طالب العلم

اإلنشاء .           ما نوع الهمزة فى األسماء  –الرجاء  –الضياء  –الصحراء  –( السماء 1)  
 السابقة ؟

مصطفى .                                                                 ثن  –عليا  –( أعلى  2) 
 واجمع الكلمات السابقة فى جمل من إنشائك .

عنه فى الدنا و اآلخرة ، إنه فى أعلى  ضىالمر ، قاض بالحق . إنه دائما إلى الخير ساع( المؤمن  3) 
 عند ربه جل و عال .  منزلة

 أ ( أعرب ما تحته خط .
 ب ( استخرج المنقوص و المقصور . ثم ثن و اجمع كل منهما فى جمل من عندك . 

 ثن الالمات اآلتية  وبي ِّن ما يجوز هيه وجمان عند التثنية: (  4) 
 - دعجاء -ولي  - هاد  -مشفى  -عمياء  - حذاء  - راعٍ  - صفاء  -مثوى  -زرقاء  -دنيا 
 أدنى  -سخاء  -متعال  - مستاء الكافي  - إنشاء  -القاضي  - دعاء

ا تحت ا   اسم من وص هيما يلي(  5)   ، أقالمي ، المّدعي ، أعرابيّ  ، هللا كاٍف عبده  :   خطــ 
   الشافعيّ 

  . مفرده مقصوركون ثالث جمل المبتدأ  في كل منها مثنى   ( 6) 

    . كون ثالث جمل نائب الفاعل في كل منها جمع مذكر سالم مفرده مقصور(  7) 

  . كون ثالث جمل خبر لعل في كل منها مثنى مفرده منقوص(  8) 
 . كون ثالث جمل اسم إن في كل منها جمع مذكر سالم مفرده منقوص(  9) 
 . ى مفرده ممدودكون ثالث جمل المفعول به في كل منها مثن(  10) 

 نائب الفاع 

 االسم المنسوب . فاعله ، أو وقع بعد اسم المفعول ، أو -مجهول  سم مرفوع وقع بعد فعلا -
 مثا  : ما ي   بعد هع  غير معروف هاعله : 

 = عاقَب القاضي المسيَء . الُمسي عوقَب  -                             
 مثا  : ما ي   بعد اسم المفعو  :

 = الشعب استُنِزفت الدولة موارده .موارُده الشعب مستنزفةٌ  -                 
 :مثا  : ما ي   بعد اسم منسوب 

 = أَيُنسب جارك إلى العراق ؟ ؟ جاركأعراقي  -                
 .وقد ُسمي نائب الفاعل كذلك ؛ ألنه سد مسد الفاعل بعد حذفه 

 أشاا  نائب الفاع 

مْ ضميراً متصالً :  - 2      . المخلصمثل : يُقَدر  .  اسماً ظاهراً  - 1  . تأُارِّ
 .×مستتراً : خالد يُشكر  أو  – 4           . أنا أو منفصالً : ما يُستثنى إال - 3
 يُفَضَّل انتباهكم . أن تنتبموا :مصدراً مؤوالً : يَُفضَّل  - 5
 الظرف أو الجار و المجرور   مثل :  -6

  الصيف . لي ليل الصيف ، تصير : يُْسَهر  يسهر الناس في
 . هي الشاوىتصير : نُِظَر    نظر القاضي في الشكوى ،

 تحوي  الفع  معلوم الفاع  إلى هع  مجمو  الفاع  

 .الخالي من التضعيف ، يُضم أوله ويكسر ما قبل آخره  ، الفع  الما ي صحيح العين - 1
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 َم السر .فالفعل َعِلَم يصير ُعِلَم مثل : ُعلِ  
  يَْعلَّم : يصير يُْعلَّم .      الفع  الم ارع يُ ُم أو  حرف هيه ويُفتح ما لب  اآلخر - 2

 ً : يقهول = يُقهال، يُعهين = يُعهان مثهل : يُصهاُم نههاُر رمضهان و أما المضارع األجوف : فتُقلَب عينه ألفا
 يُقاُم ليلُه .

حهرف الواقهع بعههدها يضهم كمها تضههم التهاء ، مثههل : ، فههإن ال إذا اةان الما ةي مبةةدو اً بتةا  زائةد  - 3
َل  َل وتَقَبََّل و تقاتل . تصير : تُفُّضِ  .تُقُبَِل  -تَفَضَّ

 بِيع واْقتِيَد. مثل: صام وباع واقتاد تُقلب عينه ياء ليصبح : ِصيم و الفع  الما ي األجوف - 4
: ُشهّد الحبهل ، ُدقّهت الطبهول ،  مثهل مثل : شهّد وههّز ومهّد ، فيضهم أولهه الما ي الثالثي الم عف - 5

 وُمّدِت الجسور .
 تُعُوهد. :ُجوِهد، تعاهد  :قلبت واواً، نحو: جاهد إن اان ثانيه أو ثالثه ألفاً زائد ً  -6
 

 مالحظات مممة :

 . الفعل الجامد ال يبنيان للمجهول فعل األمر و  -1
 فعل معلوم لها ويعرب ما بعدها بعض األفعال الماضية وردت على صورة المبني للمجهول ، وال -2

أْغِمي عليهه الَخبَهر  -ُجّن الشاب  -زكم الرجل  -ُغّم الهالل  -فاعال ال نائب فاعل ، مثل : ) ُحّم الطفل 
 امتُِقَع )انتُِقَع ( لونه(..  -

ل هللا ـ كما أن بعض الناس يخطئون فينطقون أفعاالً مبنيهة للمعلهوم مثهل : )تَهَوفَّى ـ اْستَْشهَهَد فهي سهبي -
و يعهرب مها بعهدها نائبها عههن  احتََضهَر( والصهواب أنهها مبنيهة للمجههول: )تُهُوفِّي ـ اْستُْشهِهَد ـ احتُِضهَر(

 . الفاعل
 

 أسئلة يجيب عنما طالب العلم

 :األهعا  المبنية للمجمو    وبين نائب الفاع  لا  منما  آلتيةاستخرج من ال طعة ا -1
ا يقهام للتعريهف بهالبالد، وأخهرى يبهاع فيهها مها تعرضهه علهى األفهراد )المعارض الدولية أسواق منها م

وغيرهم . وتقام المعارض على ساحات شاسعة يمشى ساعات طويلة فيها، ويستعان بفنيهين مختصهين 
في إقامتها وإعدادها وتنظيمها. وقد أقيم في مصر عدة معارض صناعية ، عرضهت فيهها مصهنوعات 

د من المعارض الزراعية ، واطلع اطالع واسع علهى ميهزات كهل آلهة ، وطنية وأجنبية ، كما افتتح عد
وتعرف على استخداماتها . وبذلك أدركت أهمية المعارض ، وقيل الشهيء الكثيهر عهن فائهدتها بعهد أن 

 كانت تحسب المعارض غير ذات فائدة ( .
 أعرب الجم  اآلتية إعرابا اامال : -2
 } كتب عليكم القتال { . -أ
 نسان ضعيفا {} خلق اإل-ب
 } فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي{-جـ 
 } ومن عاقب بمثل ما ُعوقب به ثم بُِغي عليه {-د 

 اكتب مالحظاتك
--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------- 
 مراجعة الوحدة األولى والثانية

الصحبة  0والقراءة لكل فن مهذب  األدبلدراسة الواعية لعلوم الذوق األدبى : يتكون فى األدب با
 النفسوأخذ 0ألمراء البيان المرموقين والتردد على مجالسهم وطول االستماع إليهم  المتصلة

بمحاكاتهم ، بعد أن يجمع األديب وعاء قلبه على خير ما أثر عن العباقرة الذاهبين من بليغ النظم ، 
المختلفة ، واألغراض المتنوعة ولكن هذا الفتى يقرر وال يستشير ويجيب  وفصيح النثر فى األحوال

كأن الكتّاب المعاصرين ال يكادون فى رأيه يتميزون عليه ، وأن األدباء المتقدمين ال  0وال يسأل 
 إلى حياته بسبب"  يمتون

 .أ ( أعرب ما تحته خط 
---------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------- 
 ب ( استخرج من القطعة اآلتى : 

 اسم فاعل من فعل ثالثى وزنه ، وآخر من فعل غير ثالثى . - 1
--------------------------------------------------------------------- 

 ------------------------------------------------------ ممدوداً وثنه  .اسماً   - 2
 ------------------------------------- اسماً منقوصاً  وأعربه  واجمعه جمع مذكر سالماً . – 3
  0مفعول من فعل ثالثى وآخر  من فعل غير ثالثى وزنهما، وهات فعل كل منهما لل ااسم - 4

--------------------------------------------------------------------- 
 اسم مكان وزنه واجعله اسم زمان فى جملة . - 5

---------------------------------------------------------------------- 
 ------------------------------------------------ 0اسم تفضيل وزنه وبين حكمه   - 6
 -----------------------------------------مصدراً لفعل ثالثى وآخر لفعل غير ثالثى . - 7
 -------------------------------------------------- صيغة مبالغة واذكر وزنها .  - 8
 --------------------------------------------- مصدراً مؤوالً وبين موقعه اإلعرابى .  - 9

 ------------------------------------ 0صغ من الفعل " تنـّزه " اسم مكان وضعه فى جملة جـ ( 
 0د ( " اختار " صغ منه اسم فاعل واسم  مفعول وزن كل منهما 

---------------------------------------------------------------------  
   :  تحته خط هـ ( أعرب ما 

 ------------------------------------------------------؟  رسهالطالب دأفطن  – 1
 ---------------------------------------------------.  مصرى  أصلههذا الرجل   - 2
 ---------------------------------------------------  0الحدود  تتجاوزعليك أال  -3
أنت  -5----------------------------------------------الحد .يتجاوز يجب أن يفعل هذا وإالَّ  -4 

 ----------------------------------------------.  األصل مصرى
 ----------------------------------------------.  أصال أنت مصرى -6
 ----------------------------------------------.  أصله أنت مصرى -7
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 بين نوع المشتق  هى الجم  اآلتية : و (  
 ------ 0اتخذت مسلكاً قويماً   - 2    -----------  0أمعروفة حقيقة العلم  - 1
 -------0سلكت مسلكاً قويماً   - 4   -------------أفاهم أخوك الدرس .  – 3
 ----------المعلم مهتدى به .   - 6   ----------- 0الصباح مسلك الطالب   - 5

  0اجعل الضمير فى ) إنى ( للمثنى مرة والجمع مرة أخرى        0ز ( إنى لراج منك خيراً 
---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------- 
 اجعل المبتدأ للمفرد المؤنث والجمع بنوعيه .  0زلة ح ( أنت األعلى مكانة واألسمى من

---------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------- 

  0ا يلزم ابن الفعل للمجهول وغير م         0ط ( يبيد جهل األمة فاقدى العلم 
--------------------------------------------------------------------- 

 وعاء (  –المتصلة  –ل ( كيف تكشف فى المعجم عن : ) السامى 
--------------------------------------------------------------------- 

مى "  اجعل المصدر المؤول مصدراً صريحاً م ( " العامل فى المصنع يستطيع أن يزيد إنتاجه اليو
  0وأعربه 

--------------------------------------------------------------------- 
 انطلق( –شرب  -جلس   –ن("هجم 

 هات من الفعل األول والثانى اسم هيئة ومن الثالث والرابع اسم مرة فى جمل من عندك . 

---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------ 

 

 ) الوحد  الثالثة ( 

 ة ـــــــلة االسميــــالجم

 تاون من مبتدأ وخبر   همما الرانان اللذان تتألف منمما جملة مفيد  .الجملة االسمية هي التي ت

 للمبتدأ أشاا  هي : -
 مثل : محمد كريم ، الطالب مجتهد.               ح: ـــــاسم صري -1
 مثل : أنا مسافر غدا، هو كريم، هم مجتهدون.                  مير منفص : -2
 . مثل : هذا أديب، هؤالء شعراء                 ار :ـــــاسم إش -3
 مثل : الذي فاز بالجائزة طالب.                 و :ـــاسم موص -4
 مثل : ما العمل؟،                 اسم استفمام: -5
 مثل : من جّد وجد.                  رط:ـــــاسم ش -6
 . لَّكم(مثل : )َوأَن تَصوموا َخير                 در مؤو :ـــمص -7
 مثل : ) الوحدة السادسة ( المبتدأ مرفوع دائما وقد يجر بحرف جر زائد -
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 .مبتدأ مجرور لفظا مرفوع محال  أحد :   : ما عندي من أحد = ما عندي أحد . )من(
 .مبتدأ مجرور لفظا مرفوع محال  حسب :: بحسبَِك درهُم = حسبَُك درهم .  ( البا ) 

لليلة منما ) ياتفى بثالا خاالت ه ط  حاالت يجوز االبتدا  بالنار و لان المبتدأ يأتى غالبا معرهة 
 :  للعلم بالشى  (

 .( مؤمن خير من كافر)إذا كانت النكرة عامة: مثل : )كّل لَّه قَانتوَن(،  -1
 إذا سبقت النكرة باستفهام:مثل : )أإله مع هللا ؟(.  -2
: مثل : ربَّ أخ لم  -3  تلده أمك.إذا سبقت النكرة بربَّ
 إذا سبقت النكرة بنفي: مثل : ما نجاح يحققه التمني. -4
 إذا كانت النكرة مما لها الصدارة: مثل ما التعجبية، مثل : ما أجمل السماَء. -5
 إذا وصفت: مثل : ضيف كريم في دارنا، رجل مؤمن خير من مشرك. -6
 إذا أضيفت إلى نكرة: مثل : كتاب علم خير من قنطار ذهب . -7
 . مثل : في الدار ضيف   إذا تقدمها خبرها وكان شبه جملة:  -8

 الخبر: هو الجزء المتمم للفائدة مع المبتدأ في الجملة االسمية و حكمه اإلعرابي: الرفع.  : الخبر   -

دلت على المفرد أو المثنى أو كلمة واحدة سواء  اسم ، و و هو خبر مفرد:  -1 أنواع الخبر ثالثة:
         الجمع 

  . مصابيح، العلماء مجتمدان، الطالبان أديب مثل : محمد
البد لجملة الخبر أن تشتمل على  تكون في محل رفع ، و هي اسمية أو فعلية و و : خبر جملة -2

 ضمير يعود على المبتدأ ويطابقه ، ويسمى الرابط .
 . أر ما خصبةالمزرعة   - خل ه اريممحمد   : مثا  الجملة االسمية -
 . عادوا إلى بلدهم، المسافرون يحب  العلمالطالب  : مثا  الجملة الفعلية -
 تكون في محل رفع . الظرف (: و -)الجار والمجرور خبر شبه الجملة -3
 . على المائد ، الطعام  هي المنز األب  : الجار والمجرور -
 .أماَم الجيشالقائد  تحت الشجر  الفالح  الظرف: -

هوق ،  ح ارتما خالد ،  عظيمةمثل : مصر و  . غفور رحيم لطيفمثل : هللا      :تعدد الخبر لد ي
 .  الجمي 

 ت ديم الخبر على المبتدأ

األص  أن يت دم المبتدأ على الخبر   ولان لد يحدا العاس هيت دم الخبر على المبتدأ جوازاً أو 
 وجوباً .

أصل الجملة : السالمة .  هي التأنيمثل :  ملة .إذا كان المبتدأ معرفة و الخبر شبه ج   جوازاً : –أ 
 السالمة في التأني .

 :  ت ديم الخبر وجوبا موا    من وجوباً : -ب 
 مقاتلون. هوق الجب ضيف .  هي الدارمثل :    إذا اان الخبر شبه جملة والمبتدأ نار   -1
 الحال؟  ايف ، ؟ أبوك أينمثل :  إذا اان الخبر مما له الصدار   ااسم االستفمام:  -2
 طرقه . للنجاحأهلها ،  هي الدارمثل :  إذا اتص  بالمبتدأ  مير يعود على جز  من الخبر:  -3

 ) للعلم بالشى  (  موا   حذف المبتدأ وجوباً من 
 إذا اان خبر المبتدأ نشعر هيه بال سم . - 1

 متي(.مثل : في ذمتي ألكافحّن من أجل وطني . )والتقدير: عهد أو قسم في ذ
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 إذا اان خبر المبتدأ مصدرا نائبا عن هعله. - 2
 مثل: صبٌر جميل ) والتقدير : صبري صبر جميل( . 

 إذا اان خبر المبتدأ مخصوصاً لنعم أو بئس ولم يت دم عليمما . - 3
 مثل: نعم القائد خالد ) والتقدير : هو " أَي الممدوح " خالد(.

ً من   موا   حذف الخبر وجوبا

 . مثل : لوال اختالف العرب ما قوَي اليهود:  خبرا لمبتدأ ول  بعد لوال  إذا اان -1
 (. ) فالتقدير : لوال اختالف العرب موجود  
)أي بمعنى مع( مثل: كل إنسان  إذا اان المبتدأ معطوها على اسم بواو تد  على المصاحبة - 2

 . ( أو متالزمان  وعمله )و التقدير : كّل إنسان وعمله ]مقترنان[

 النواسخ

 اان وأخواتما -1

مها َزاَل  -مهافتيء  -مها اْنفَهكَّ  -ما بَِرَح  -ليَس  -صار  -بات  -أمسى  -ظل  -أضحى  -أصبح  -)كان 
 ما داَم(.  -
فهذه األفعال كلها تدخل على المبتدأ والخبهر فترفهع المبتهدأ و يسهمى اسهمها وتنصهب الخبهر و يسهمى  -

 خبرها .
 عظيماً . لطالب على  المصاعب ا مثل : كان انتصاُر  -

  اسم اان و أخواتما يأتي :

  ميراً مستتراً   ميراً متصالً  اسماً ظاهراً 

ً  * العالَم صار كنُت من المتفوقين متفوقة الفتاة أصبحت  مجنونا

 خبر اان و أخواتما يأتي :

 جملة شبه جملة مفرداً 

ً  ليس التواضع  االحتالل تحت ما زالت فلسطين تذاكر أمسِت البنت ضعفا

 مالحظات مممة :
ما ينطبق على المبتدأ والخبر من حيةا الت ةديم والتةأخير   ينطبةق علةى جملةة اةان وأخواتمةا ؛  -1 

 ألنما هي األص  جملة اسمية ماونة من مبتدأ وخبر.
ال يأتي منها إال المضارع و يعمل عمل الماضي ،  ما انفك(  -ما فتئ  -ما برح  -)ما زال   -2

ما فتئ  و – .  قلبىزال في يال  ملاأل -  أمثلة :  رط لكي تعمل أن تسبق بنفي أو نهي . ويشت
 الكسول جاهال . 

 ) أهعا  جامد  ( . )ج( ما دام   وليس هال م ارع و ال أمر لمما . 

 ااد وأخواتما -2



                                                                                                   سلسلة النوابغ التعليمية                                                                                                      
 فى اللغة العربية

                                                                                                                                                                                          األستاذ : كمال عبد رب النبى
  01022632151ت : 

174 

 بََدأ (. -أََخَذ  -َهْلَهَل  -َعلََق  -َهبَّ  -لَجعَ  -َطِفق  -أَْنَشأ  -اْخلَْولَق  -َحَرى  -َعَسى -أَْوَشك  -َكَرب  -) كاَد  
أفعال ناقصة ناسخة تعمل عمل كان فتدخل على الجملة االسمية فترفع المبتدأ ويسمى اسهمها  ااد وأخواتما :

 تكون الجملة الفعلية بعدها في محل نصب خبرها . ، و

 أنواع أخوات ااد

   قاربة ؛ ألنها تفيد قرب وقوع الخبر . تسمى أفعال الم و )ااد َ  َاَرب   أَْوَشك( -أ 
 . ينفذ المعلم  كرب صبر   - أوشك القطار يصل مثل :                           

تسمى أفعال الرجاء : ألنها تفيد معنى الرجهاء والتمنهي فهي حصهول  و )َعَسى   َحَرى   اْخلَْولَق( -ب 
 الخبر .

              . حرى خالد أن يصل -      . عسى محمد ينجح - مثل :              
وتسهمى أفعهال  ]أَْنَشأ  َطفِّق )بمعنةي أخةذ يفعة  َاةَذا(   َجعَة    َهةبَّ   َعلَةَق   َهْلَمةَ    أََخةَذ   بَةَدأ[ -جـ 

 مثل : الشروع : ألنها تفيد معنى الشروع و البدء في الخبر .
أخذت  - 3               تغنّي . العصافيرأنشأت  - 2                       تذاكر .  الفتاة شرعت  - 1

                السيارة تسرع. 
جعل الخطيب  - 6            بدأ المدعوون يتوافدون. - 5يدافعون عن وطنهم .  رجالهبَّ ال - 4

 يعظ الناس. 
 . قرأقام عمرو ي - 8                         طِفق القوم يغادرون . - 7

 ن خبر ااد وأخواتما بأنحام الترا -

 أوشك العدل أن يختفي . مثل :  يكثر اقتران خبرها " بأن ".  َحَرى( -َعَسى  -األفعال) أَْوَشك  - 1
أو أن  . ) كاَد النهار ينتصف  مثل :     َكَرب( يقل اقتران خبرها " بأن ". -األفعال )كاَد  - 2

 .(ينتصف 
بدأ       -   مثل : أخذ أحمد يذاكر بجد         رها بأن . أفعال الشروع كلها يمتنع اقتران خب - 3

 الطفل يحبو .

 مالحظات مممة

 .  أتي إال جملة فعلية فعلها مضارع خـبر كاد وأخواتها ال ي - 1
 . أوشك( فيأتي منهما المضارع ويعمل عملهما -هذه األفعال كلها جامدة عدا )كاد  -2

 يكاد زيتها يضيء . - 2           يوشك الليل أن ينقضي .  - 1   مثل :
 . بمعنى أنها ترفع فاعالً وتنصب مفعوالً  تامة  عسى وبعض أفعال الشروع قد تأتي  -3
 أخذ الطالب الكتاب .  -شرع هللا الحق .   -مثل :  

 ( .216)البقرة : من اآلية )َعَسى أَْن تَْكَرُهوا َشْيئاً َوُهَو َخْيٌر لَُكْم( -       
 . المصدر المؤول )أن تكرهوا( في محل رفع فاعل لعسى -         

 إن وأخواتما -3

حروف ناسخة تدخل على الجملة االسمية فتنصب المبتدأ و يسمي اسمها وترفع الخبر ويسهمى خبرهها 
 ، وهي : 

، أنَّ ، وَكأَنَّ ، ولَْيَت ، ولِكنَّ ، ولَعَّل( .  )إنَّ
  أنواع اسم إنَّ وأخواتما :  -
 إنَّ الحياة جميلة .                  ي اسم إن وأخواتها اسماً ظاهراًمثل :يأت -أ 
 مثل : إنكم   يأتي اسم إن وأخواتها ضميراً متصالً ، ويكون مبنياً في محل نصب اسمها  -ب 
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 .أصدقائي 
 أنواع خبر إن وأخواتما  -
 لما يريد . هع ا  مثل : إن هللا    يأتي مفرداً . -أ 
 فعلية( ، وتكون في محل رفع . -لة )اسمية يأتي جم -ب 

 . يت دمُ . إنَّ العلَم  أياُمه دائمةمثل : ليت الشباَب 
 جار ومجرور( ، ويكون في محل رفع . -يأتي شبه جملة )ظرف  -جـ 

 . عند صدي ه. لعل أخي  هي الصدورمثل : إن العلَم 

 مالحظات مممة 

لتقديم والتأخير، ينطبق على جملة إّن وأخواتها ؛ ألنها ما ينطبق على المبتدأ والخبر من حيث ا   -1
 .في األصل جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر 

على إن أو إحدى أخواتها فإنها تبطل عملها وبذلك يكون االسم الواقع بعدها  كافة إذا دخلت )ما( ال -2
 .مال واإلهمال مع مالحظة أن )ما( عندما تلتحق بـ )ليت( يجوز فيها اإلع مبتدأ  يعرب 

 ليتما الشباَب ]الشباُب[ يعود يوماً . -مثل : إنما المؤمنون أخوة  -

 ن( أهتح همز  )

 إذا كانت هى و اسمها و خبرها مصدرا مؤوال .
 سرني كرمك .  -مثل : سرني أنك كريم  -
 استغربت من إهمالك -استغربت من أنك مهمل  -

 )  موا   اسر همز  )إن 

 مثل: " ِإنَّا فَتَْحنَا لََك فَتْحاً ُمبِيناً " .           : لاالمإذا ولعت هي أو  ا - 1
 قيل : إنَك غائب.  -مثل : قال : إنه موافق            :         إذا ولعت بعد ال و  - 2
عُْصبَِة أُوِلي مثل )َوآتَْينَاهُ ِمَن اْلُكنُوِز َما إِنَّ َمفَاتَِحهُ لَتَنُوُء بالْ :     إذا ولعت أو  جملة الصلة - 3

ةِ(.   اْلقُوَّ
 مثل )وهللا إن القدس عربية( . :    إذا ولعت أو  جملة ال سم - 4
 مثل )صافحته وإني غير راض(.  :       إذا ولعت أو  جملة الحا  - 5
 مثل )أال إنَّ المعتدين نادمون(. : إذا ولعت بعد ) أال ( االستفتاحية - 6
 صام الرجل عن الكالم ، حتى إنَّه لم يكلم أحداً  مثل : إذا ولعت بعَد )حتى( - 7
 مثل : }كال إن اإلنسان ليطغى{               أن ت   بعد اال - 8

 
 
 
 
 

 ال الناهية للجنس

  ال الناهية للجنس :
من الحروف الناسخة وتعمل عمل ) إن ( فتنصب اسمها وترفهع خبرهها . و سهميت بهذلك ألنهها تنفهى خبرهها 

  عن جنس اسمها .

) طالةب :اسةم ال الناهيةة للجةنس منصةوب بالفتحةة . اسةو  : خبةر ال  ال طالهب علهم كسهول   مثال : 
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 مرهوع ( 
 أننا ننفى الحكم الكسل عن كل طالب العلم.  معنى الجملة : -

 شروط عم  ال

 أن ياون اسمما وخبرها نارتين ) أى مجرد من أ  ( -1
 فص  بينما وبين اسمما هاص  () ال ي        أن ياون اسمما متصال بما  -2
 أال يسب ما حرف جر . -3

خبههر ال  م صةةر :اسههم ال منصههوب بالفتحههة .  طالةةب :)  ال طالبةةا للعلةةم م صةةر هةةى عملةةه .     مثةةا  :
 مرفوع بالضمة ( 

 _ إذا ه دت الشرط األو  بط  عملما ولزم تارارها .
 قصر : خبر مرفوع (مقصر وال مهمل ) المؤمن : مبتدأ مرفوع . م المؤمن ال    

 _ إذا ه دت الشرط الثانى بط  عملما ولزم تارارها .
 وال جبان . خائن ال بيننا     

 )بيننا : شبه جملة فى محل رفع خبر مقدم . خائن : مبتدأ مؤخر مرفوع (
 _ إذا ه دت الشرط الثالا بط  عملما و لم يلزم تارارها و أعرب ما بعدها اسما مجرورا .

 فشل .  افاح الطموح بال -
 ) بال : الباء حرف جر / ال : ملغاة ال عمل لها . كفاح : اسم مجرور وعالمة جره الكسرة (

 أنواع اسم ال الناهية للجنس

 ) وهو ما يكون كلمة واحدة حتى لو دلت على مثنى أو جمع (.مفرد  :         -1
 ه (فى محل نصب اسم ال النافية للجنس مبنى على ) ما ينصب ب  وياون إعرابه : 

 أمثــلة :
 مهمل : اسم ال النافية للجنس مبنى على الفتح فى محل نصب .           محبوب .  ممم ال - 
 عاملين : اسم ال النافية للجنس مبنى على الياء فى محل نصب .   مقصرون .  عاملينال  -

)الحظ أن : )اسم ال( يد  على جم                                                                      
 المذار السالم "ينصب باليا " (.

 اسم ال النافية للجنس مبنى على الكسر فى محل نصب .  مهمالت .  طالبات ال  -
)الحظ أن : )اسم ال( يد  على جم                                                                      

 لمؤنا ينصب بالاسر  (.المؤنا وجم  ا
 ) يكون كلمتين  . و تكون  الكلمة الثانية نكرة ة تعرب  مضاف إليه (م اف ) إلى نار  ( :   -2
 اسم ال النافية للجنس منصوب .  وياون إعرابه :  

 أمثلة :
 ) طالب : اسم ال النافية للجنس منصوب بالفتحة (              كسول . طالب علمال  -
 ) طالبى : اسم ال  منصوب بالياء ألنه مثنى (        مهمالن .       ى علمطالبال  -
 ) طالبات : اسم ال  منصوب بالكسرة ألنه جمع مؤنث سالم (       مهمالت .     طالبات علمال  -
 الحظ أن اإل اهة هنا إلى نار    هــ  ) علم ( م اف إليه مجرور بالاسر  ( -
 

 هو كل اسم تاله اسم آخر يتمم معناه ، وال يعرب مضافا إليه (       : ) وشبيه بالم اف  -3
اسم ال النافية للجنس منصوب .                                                           وياون إعرابه : - 

  أمثلة :
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                                                       )  كريما : اسم ال منصوب بالفتحة (                خلقه مقصر.        اريماال  -
 )  طالعا : اسم ال منصوب بالفتحة (                                                                 جبال موجود .      طالعا ال  -
 ) طامعا : اسم ال منصوب بالفتحة (    كسول .      سعادةفي ال طامعاال  -
 ) قارئين : اسم ال منصوب بالياء (         كتابا مقصرون . لارئينال  -

* الحظ أن : اسم ال الشبيه بالم اف : غالباً ما يأتى بعده جار  و مجرور أو معمو  له و ) يأتى 
 منونا ( . 

 نستنتج أن : اسم ال النافية للجنس يأتى : مما سبق :
إذا كههان كلمتههين ) المضههاف أو الشههبيه    امعربهه      ( .ا إذا كههان كلمههة واحههدة ) مفههرد    يهامبن 

 بالمضاف ( .
 

 مالحظات مممة

 موجود (:  –يجوز حذف خبر ) ال ( إذا همم من الاالم . وياون الت دير ) هى ذلك  -1
شك : اسم ال مبنى على الفتح و الخبر محذوف تقديره )  . ( أنت ناجح الشك)         : مثال -

 فى ذلك (
 :االستفمام جوز أن ت ترن ال الناهية للجنس بممز  ي -2
 . ) طالب : اسم ال منصوب بالفتحة ( )مثل  :   ) أال طالب علم بيننا ؟  -
بد   ال حيا    ال يأس   ال حو    ال طالة    شك   ال جدا    ال ريب   ال نزاع   ال غرو   ال ) ال -3

 ناهية للجنس مبنى على الفتح هى مح  نصب .ال سعاد  ال أمان  ( تأتى جميعما اسم ال ال
 يجوز حذف اسم " ال " . هي ا  : ال عليك   أي : ال باس عليك   وهو نادر . -4
 من  أنواع ) ال ( : -5
 ال ناهية للجنس : و لد عر ناها بشى  من التفصي  . -
 ع (ال ناهية ال عم  لما : أنت ال تعم  المنارات  . ) تعم  : هع  م ارع مرهو -
 ال ناهية تجزم الم ارع : ال تعم  المنارات . ) تعم  : هع  م ارع مجزوم ( -
 . ) عمرو : اسم معطوف مرهوع ( جا  زيد ال عمروال عاطفة  :  -

 نماذج لإلعراب
 

 * لا  تعالى : } من ي ل  هللا هال هادى له { 

م ال مبنهي علهى الفهتح فهي محهل اسههةادى : الفاء واقعة فى جواب الشهرط ، وال نافيهة للجهنس .   هال :
 جار ومجرور في محل رفع خبر ال .  له :نصب . 

 * لا  تعالى :} ال الشمس ينبغي لما أن تدرك ال مر وال اللي  سابق النمار {

 ال نافية ال عمل لها ، والشمس مبتدأ مرفوع بالضمة .  ال الشمس :
مصهدر مهؤول فهي  أن تةدرك :ومجرور . فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة  . لها : جار  ينبغي :

 محل رفع فاعل  .  و الجملة ) ينبغى لها أن تدرك (  في محل رفع خبر المبتدأ . 

 * لا  تعالى : } شمد هللا أنه ال إله إال هو { 

اسههمها مبنهي علهى الفهتح فههي محهل نصهب ، وخبرههها إلةه نافيهة للجهنس تعمههل عمهل إن ،  ال ال إلةه إال :
: بدل من الضمير المسهتتر فهي الخبهر  هو: حرف حصر ال عمل له .  إالوجود .  محذوف تقديره : م

 المحذوف " موجود " 

 } ال حو  وال لو  إال باي { 

اسم ال مبني علهى الفهتح فهي محهل نصهب ، والخبهر محهذوف  حو  :نافية للجنس تعمل عمل إن .  ال :
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  تقديره : موجود . 
 لجنس تعمل عمل إن. الواو حرف عطف ، ال نافية ل و ال :
 اسم ال مبني على الفتح في محل نصب ، والخبر محذوف تقديره : موجود .   لو  :

، معطوفة على الجملة السابقة ، ال محل لها من اإلعراب ، ألن  وجملة ال واسمما وخبرها المحذوف
عمهل لهها ، بهاهلل جهار  : إال أداة حصهر ال إال بةاي الجملة األولى ابتدائيهة ال محهل لهها مهن اإلعهراب . 

 ومجرور . 

 ال اراسة هي الح يبة وال للَم .  

جهار  هي الح يبة :اسم ال مبني على الفتح في محل نصب.  اراسة :نافية للجنس تعمل عمل إن. :  ال
للةم الواو حرف عطف ، وال نافية للجهنس عاملهة عمهل إن .  و ال :ومجرور  في محل رفع خبر ال . 

الفتح في محل نصب ، وخبرها محذوف تقديره موجود . وجملهة " ال " واسهمها ،  اسم ال مبني على :
  وخبرها المحذوف معطوف على ما قبلها .

 تذار :
 تعرب خبرا مقدما دائما . ثم ) بفتح الثا  ( -ثمة  -هناك  -هنا 
 ثمت ) بضم الثاء ( حرفان للعطف . -ثم 
 
 

 أسئلة يجيب عنما طالب العلم

 (1 ) 
 عا  النالصة وأسما ها وأخبارها هيما يلي :بين األه

)كان الناس فيما مضى من الزمان يمضون أوقات طويلة ويصادفون مشقات كثيرة عنهد االنتقهال مهن  
مكان إلى مكان يبعد عنه مسهافة قصهيرة ، وقهد أصهبحوا اآلن بواسهطة الطهائرات السهريعة ، يقطعهون 

علهى أنفسههم وأمهوالهم . وال يهزال مهندسهو الطيهران  آالف األميال في ساعات قليلة ، ويمسهون آمنهين
يجههدون فههي تحسههين وسههائل الطيههران ، حتههى تقطههع الطههائرات المسههافات الطويلههة الشاسههعة فههي دقههائق 

 معدودات ، بل في لحظات ، فما أجل نعمة هللا بما أعطاهم من العلم ( .
  (2 ) 

 بين هيما يأتي نوع الفع    واذار خبره : -أ 
 (. 20ُد اْلبَْرُق َيْخَطُف أَْبَصاَرُهْم( )البقرة : من اآلية)َيَكا - 1
ُ أَْن َيُكفَّ بَأَْس الَِّذيَن َكفَُروا ( )النساء : من اآلية - 2  ( .84) َعَسى َّللاَّ
 أخذ العلماء يبتكرون المفيد للبشرية .  - 3
 )َعَسى َربُُّكْم أَْن يَْرَحَمُكْم ( - 4
 كاد الحلم أن يتحقق .  - 5
 (22) َعَسى َربِّي أَْن يَْهِديَِني َسَواَء السَّبِيِل( )القصص : من اآلية - 6
    ماان الن اط خبراً مناسباً :  -ب 
 األرض .  - -------عسى العدل  - 1
 مدرجات الملعب . ---------أخذ الناس  - 2
 .  --------أوشك الفجر  - 3
 إلى قنوط .  ---------كاد اليأس  - 4
 .  -- --------الشمس  عَسى - 5

 أعرب ما تحته خط هيما يأتي :  -جـ 
                  يذاكر . محمد أخذ - 1
 القلم . محمدأخذ  - 2
 عمارتين .  المهندسأنشأ  - 3
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 يبني عمارتين . المهندس أنشأ - 4
 االستعداد لالمتحان  الطالببدأ  - 5
 يستعدون لالمتحان . الطالببدأ  - 6
 الفع  عسى هعالً من أهعا  الشروع   وغير ما يلزم هيما يأتي   ماان  -د 
 عسى فلسطين أن تعود .  - 1 
 عسى العمل أن يكتمل . - 2
 بين األهعا  النالصة وأسما ها وأخبارها :  -هـ 
 كن ُمتَيقظاً .  - 1
 [31وأوصاني بالصالة والزكاة ما دمت حيا .]من مريم :  - 2
 [67صيحةُ فأصبحوا في ديارهم جاثمين ". ]سورة هود : " واخذ الذين ظلموا ال - 3
 [36إن هللاَ ال يُحبُّ َمْن كاَن ُمختاالً فخوراً . ]من النساء :  - 4
 [20" َيكاُد البرُق َيْخَطُف أَبصاَرُهم " .]من البقرة :  - 5
 " َوطِفقا َيْخِصفان عليهما من ورِق الجنَِّة " . ]يخصفان : يلقيان[  - 6
 [35كاُد زيتُها يُضيُء ولو لم تْمَسْسهُ ناٌر " . ]من النور : " ي - 7
 [216. ]من البقرة :  " وعسى أَْن تكرهوا شيئْا وهو خيٌر لكم - 8
 [216وعسى أن تحبوا شيئا وهو شٌر لكم" . ]من البقرة :  - 9

 . عسى الَكْرُب الذي أمسيَت فيه يَكوُن وراَءهُ فَرٌج قريبٌ  - 10
 ) إن ( وخبرها   وبين سبب هتح همز  ) إن ( أو اسرها من الجم  التالية :  استخرج اسم -أ 
 .  الطالب يعملون الخير إن  - 1
 ( .  30} قال إني عبد هللا آتاني الكتاب وجعلني نبيا {. ) مريم /  - 2
 بلغني أنـك مسافر .  - 3
 عجبت من أن سعيدا حاضر .  - 4
 لو أنـك فهمت التعظت .  - 5
 مت أنـه موجود .عل - 6
 ( .  1إنا أعطيناك الكوثر . ) الكوثر /  - 7
 ( .  55إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون . ) يس /  - 8
 ( .  71إذ قال ربك للمالئكة إني خالق بشرا من طين . ) ص /  - 9

 والسماء ذات الرجع . واألرض ذات الصدع . إنه لقول فصل .  - 10
 ( .  18) المطففين /  برار لفي عليين . كال إن كتاب األ - 11
 ( .  21قل إني ال أملك لكم ضرا وال رشدا . ) الجن /  - 12
 أولئك حزب هللا أال إن حزب هللا هم المفلحون.  - 13

 (3 ) 
 بين هيما يأتي اسم ال و نوعه   ثم أعربه : -

 ال مطيعاً والديه محروم من رحمة هللا .  -1
 ال خائن بيننا . -2
 ال مروجي شائعات محبوبون -3
 ال حافظ ود نادم . -4
 ال لئيَم َطْبعٍ أصله كريم -5
 ال نقيضين يجتمعان . -6
 ال قارئاً للكف مؤمن . -7
 ال أمان لمن ال أمانة عنده -8
 ال جريمة بدون عقاب -9

 ال مدمن خمر يستحق العقل . -10

                        وال ِجدال في الحج . -11
   ال ناقةَ لي في هذا وال جمل -12
 في المدرسة وال مدرسون .       ال طالب -13
 ال طالب علم ممقوت . -14
 ال سرور دائم .                             -15
 ال كواكب طالعات . -16
 ال متنافسين في الخير نادمون .           -17
 ال متبرجات طائعات . -18
                      ال عاصيا أباه موفق . -19
 ال مدرس مهمل ناجح . -20

 
 

 مراجعة الوحد  الثالثة
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ء ىوصدره يتسع لكل ش طهارةفى وجهه ، وحزنه فى قلبه ، له روح شفافة ، فيها  بشره " المؤمن
المال ال يغيره ، الدنيا ال تفتنه اعتماده على هللا وحده ، وحظه فى رضائه ، له الجنة فهل تستطيع 

 فى شبابك فتنشأ فى عبادة ربك وتحسب من صفوف المؤمنين ؟ " الطريقأن تسلك هذا  طالبلأيها ا

  0أ ( أعرب ما تحته خط 
---------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------- 
 لفقرة السابقة : ب ( استخرج من ا

   0خبراً جملة اسمية وآخر شبه جملة  - 1
--------------------------------------------------------------------- 

  0مبتدأ يجب تأخيره وآخر يجوز تأخيره مع ذكر السبب   - 2
--------------------------------------------------------------------- 

  0براً جملة فعلية وحوله إلى مفرد خ - 3
--------------------------------------------------------------------- 

 جـ ( أعرب ما تحته خط : 
 -----------------------------------------  - ------------- 0 أحدليس ثمة   - 1
 ---------------------------------------------------------  0 القاهرةهنا   - 2
 --------------------------------------- -----------  0بين األصدقاء  فرقثَّم   - 3 
 -------------------------------------------------------- 0 لعبرةإن فيها   - 4 
 ------------------------------------------------------  0 خيراً لعل أمامنا   - 5
            -----------------------------------------  ---------- 0ما اهتدينا  هللالوال    -6
 ----------------------------------------- ----------- ا أكبادنا أوالدنوإنما   - 7
 ----------------------------------------------------- فهارسال فى المكتبة   - 8  
 --------- -----------------------------------------  0 أن البناء قد اكتملعلم   - 9

 د ( قدر المحذوف فيما يأتى : 
  --------- 0فى ذمتى ألجاهدن   - 2-------- 0لوال العلم ما سعدت البشرية   - 1
 ------------- 0دفه الطالب وه  - 4 -----------------0نعم الهدف التفوق  - 3

----- 0يكتب الدرس  التلميذ أخذ   - 2  -------- 0القلم  التلميذأخذ  – 1هـ ( أعرب ما تحته خط  : 
--- 

يعشقونها   السابقونأن كان زمالؤهم  بعد" بات طالب الصف الثالث الثانوى يخافون مادة النحو 
.  كاملةده وإلى ضيق الوقت عن استيعابها ويتقنونها ولعل السبب يرجع إلى الدراسة المعقدة لقواع

من االهتمام  حقهولو عرف الطالب قيمة النحو فى استقامة أسلوبه وفهمه الكامل للمعانى لبدأ يعطى 
 حتى يأتى االمتحان وقد أصبح فيه من المتفوقين " 

 0أ ( أعرب ما تحته خط فى الفقرة 
---------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------- 

 ب ( هات من الفقرة :  
 ------------------------------------------------0فعلين ناسخين وبين نوع الخبر  - 1
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 0خبراً لحرف ناسخ وضميراً مستتراً يقع اسماً لفعل ناسخ   - 2
---------------------------------------------------------------------  

 " أال إن السعادة تحقق بالسالم "   -"  علمت أن السعادة متحققة جـ ( " 
  0لماذا فتحت همزة ) أن ( فى األولى وكسرت فى الثانية       

--------------------------------------------------------------------- 
 .د ( " المواطن الصالح هو الذى يسعى لرقى بلده " اجعل هذه العبارة للمثنى المذكر والجمع بنوعيه 
---------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------- 
يق األمن الغذائى وتنظيم األسرة كالهما مطلبان ضروريان "   ادخل على الجملة فعالً هـ ( " تحق

 . ناقصاً مرة وحرفاً ناسخاً مرة اخرى 
---------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------- 




 
 

 
 
 
 

 الوحد  الرابعة ) المنصوبات (

 المفعو  به -1

وقع عليه فعل الفاعل ، ويسبقه فعل من األفعال  أو ما المفعول به اسم منصوب يذكر للداللة على من-
 المتعدية )أي التي تحتاج مفعوالً أو أكثر ؛ ليتم معنى الجملة(.

 مصر نهراً خالداً . منح هللا  -         . مثل : أكرمت الدولة المتفوقين -
 : أشاا  المفعو  به  
 مثل : نّظف عمرو سيارة أبيه . .        اسم ظاهر - 1
 مثل : ضربنــي أبي.       مير متص  - 2
 مثل : "إياك نعبد وإياك نستعين" .    مير منفص   - 3
 مثل : عرفت أنك قادم= عرفت قدومك ..      مصدر مؤو  - 4
 أتي مفعوالً به دائماً :تذار أشاا  نحوية ت  
 ما يعرب مفعوالً به منصوباً لفعل محذوف : - 1
  نعشق التفرق . -العرب  -)في أسلوب االختصاص( ،مثل : نحن  المختص - 
  )في أسلوب اإلغراء( ، مثل : الصدَق الصدَق يا إنسان . المغري به -
 )في أسلوب التحذير( ، مثل : إياك والكسل . المحذر منه -
فإعرابها : مفعول به في  الياء " إذا اتصلت بآخر الفعل    –الهاء   –" الكاف  ال مائر اآلتية - 2

  محل نصب 
 -مثل : أسعدنــي محمٌد بتفوقه            . مصريونالقاهرة بناها ال
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به مثل : و إما مفعول  . مثل : رفْعنا راية الحق  إذا أتى في آخر الفعل فهو إما فاعل  ال مير )نا( – 3
 سرَقَفـنا اللُص باإلكراه.

 .يعربان فعلين ماضيين ، وما بعدهما مفعول به ما خال { : –} ما عدا  - 4
تعرب مفعوالً  الكلمات : أهالً، وسهالً، ومرحباً،  )ما ينصب على أنه مفعو  به لفع  محذوف( - 5

 ً  . به لفعل محذوف والتقدير : جئت أهالً، ووطئت سهالً، وصادفت مرحبا
 الجملة التي تأتي بعدهما تعرب :  )لا    ي و ( : – 6

 جملة مقول القول في محل نصب مفعول به ، مثل : قال أبوك : إنك مجتهد .
 يأتي بعدها مباشرة المتعجب منه . صيغة ما أَْهعََ  التعجبية ()  – 7

 .حق( )أن ينتصر الالحق  انتصارو إعرابه : مفعول به منصوب ، مثل : ما أْجَمَل 
 
 

 الفع  المتعدي  

 أنواع الفع  المتعدي الذي ينصب المفعو  به : -
 اشتريت الكتاَب .  :  مثل     ، ما ينصب مفعو  به واحد - 1
 -علم  -رأى  -وجد  -خال  -زعم  -حسب  -)ظن  ما ينصب مفعولين أصلمما المبتدأ والخبر - 2

 .ظننت االمتحان سهالً    مثل :  صيّر (  -جعل 
    مثل : ألبس ( . -كسا  -أعطى  -منع  -)منح ما ينصب مفعولين ليس أصلمما المبتدأ والخبر : - 3

 أعطى هللا مصر نهراً خالداً .
 َحّدث( -َخبَّر  -أَخْبَر  -نَبّأ  -أَْنبَأ  -)أْعلََم  ما ينصب ثالثة مفاعي : - 4

 ة .أعلم السائق الركاب السيارة متعطل   مثل :             

 المفعو  المطلق  -2

اسم منصوب من لفظ الفعل )مصدر( يذكر معه ؛ من أجل توكيد معناه ، أو بيان عدده ، أو بيان  -
 مثل :  نوعه .

 )وكلم هللا موسى تكليًما( 
 : أنواع المفعو  المطلق 
 عدد( )ليس بعده صفة له أو مضاف إليه،وال يدل على إذا ذكر مصدر الفعل فقط مؤاد للفع  : - 1
 .عتابامثل : عاتبته  - 
 إذا ذكر بعد ه صفة له أو مضاف إليه،  مبين للنوع : - 2
 . ا سريعاانطاللانطلقت السيارة  -من نفسه  حديا الواثقمثل : تحدثت  -
 إذا كان يدل على عدد مرات وقوع الفعل ،  مبين للعدد : - 3
 . سجدتينوسجدت  - راعةمثل : ركعت  -
ًسْبَحاَن هللا  -َعَجبَاً ألمرك  -َحْمَداً هلل وُشكراً  -َسْمَعاً َوَطاَعةً   وال مطل ا لفع  محذوف : المات تعرب مفع  
ومعاَذ هللا وعياذاً باهلل أي أعوذ به والتجئ إليه  -تَْنِزيَهاً هلل َوبََراَءةً له مما ال يليق به  -َصْبَراً على الشدائد  -
اً مبرورا  -  عموما ً.  - خصوصاً  - أيضا  –مثال  -حقا  -َعوداً حميداً  -َحجَّ

 

 ما ينوب عن المفعو  المطلق  -3

وردت بعض األلفاظ التي تذكر بعد الفعل لتؤكده ، أو لتبين نوعه ، أو عدده ، ولكنها غيهر مشهتقة مهن 
 لفظه ، لذلك عدها علماء النحو مما ينوب عن المفعول المطلق و منها : 

 -انتشر السالم سريعاً  –سرت حثيثاً  -سهرت طويالً  –: نمت كثيراً  بعد حذفه، مثل:  صفته - 1
 .هاجمته عنيفا 
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 مثل: ركعت هلل أربع ركعات.:   عدده - 2 
 سعيت بعض السعي . -مثل : ال تسرف كل اإلسراف  مضافتين إلى المصدر.  ) ا  وبعض( - 3
لة يصح أن يكون نائباً عن ملحوظة : كل اسم يضاف إلى مصدر فعله الموجود في بداية الجم

 عشنا أجمل عيشة . -المفعول المطلق . مثل : اجتهدنا غاية االجتهاد 
 مثل: فهمت الدرس هذا الفهم. . اإلشار  إلى المصدر -4
 مثل : احترمتك احتراما لم أحترمه أحدا ..   ال مير العائد عليه – 5
  .ضربت الكرة رأسا -رصاصاً  رشقنا العدو -مثل : ضربته عصاً  .ما يد  على آلته - 6
فرحت سرورا )فسرورا( نائب عن المفعول المطلق؛ ألنه مرادف  مث :  . مرادف المصدر -7

 مثلها : وقفت قياماً ، قعد الطفل جلوسا . - للفرح( 
 . مثل : جلس الولد القرفصاء = جلس جلوس القرفصاء .  ما يد  على نوع المصدر -8

 :  غالبالمفعو  المطلق المات تعرب نائباً عن ا -
 . جداً  –طويالً  –كثيراً  –حثيثاً  –سريعاً  –جيداً  * 

 احترم المخلصين كثيراً   -سعى الطالب إلى االمتحان حثيثاً  مثل : 
 

 المفعو  ألجله  -4 

اسم )مصدر( منصوب يبين سبب حدوث الفعل وال يكون من لفظ الفعل ، و يأتي جوابهاً لسهؤال يبهدأ  -
ً مثل : أصلي  ، أو لماذا(. بـ ) لم ً قمت من مقعدي  -       في رضا هللا طمعا  ألبي . احتراما

األص  هةي المفعةو  ألجلةه أن ياةون منصةوبا   ولةد يجةر بةالالم )التةي تعطةي معنةى التعلي (مثة  :  -
 ألرأ للبحا عن الح ي ة . -أجتمد للرغبة هي التفوق 

 المفعو  معه -5

ويذكر  ) ما قبله جملة فعلية ( ل ؛ ليدل على ما فعل الفعل بمصاحبتههو اسم منصوب يقع بعد فع -
 تسمى واو المعية . بعد واو بمعنى )مع( تفيد المصاحبة أو المالزمة و

 . األيام دع الظالم و -الفجر آذان  استيقظ النائم و -الني  مثل : سار القطار و
 أنواع الواو المذاور  بعد الفع    وإعراب ما بعدها :

وهي التي يسبقها فعل يحدث من طرف واحد ) أي ما بعدها ال يصح أن يشارك ما واو المعية :  -1
وصلت  -: ساهر األب و طلوع الفجر مثل  بعدها يعرب مفعوالً معه منصوب . قبلها (، واالسم

 المدرسة ودلات الجرس .
ارك ما قبلها في الحكم( وهي التي يسبقها فعل يحدث من طرفين )أي ما بعدها يش واو العطف : - 2

 . مث  :  تعارك الولد و زميله  ، واالسم بعدها يعرب معطوفاً .
وهههي التههي يجههوز مشههاركة مهها بعههدها لمهها قبلههها ، واالسههم بعههدها يعههرب  و او للمعيةةة أو للعطةةف : - 3

 . الولد و زميله جا مث  :   معطوفاً أو يعرب مفعوالً معه منصوب .
 
 

 )المفعو  هيه (  اان ظرها الزمان والم -6 

اسم يأتي ليبين زمان وقوع الفعل ، ويصلح أن يكون جوابهاً لسهؤال أداتهه : )متهى(  ظرف الزمان : -1
 . عصراً ورجعت من المدرسة  -صباحاً قمت   - ليالً  مثل : سافرت .
ً  ظرف الماان :  -2  )أين(. لسؤال أداته : اسم يأتي ليبين مكان وقوع الفعل ، ويصلح أن يكون جوابا
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 التالميذ. تجاه -السبورة  أمام يقف المعلم -أجلس فوق الكرسي  -الرمل  هوقمثل : سرت 
 : وهو نوعان : ظرف الزمان 
 الظرف المتصرف والظرف غير المتصرف  -
 ههو مها يسهتعمل ظرفهاً وغيهر ظهرف )أي يكهون ظرفهاً أو مبتهدأ وخبهرا  ظرف الزمان المتصةرف :

 وفاعال ومفعوال(.
 .سعيد نفرح فيه  يومسيأتي  -سعيد  يومامإن  - سعيد  يومام مثل :
هو كل اسم ال يأتي إال ظرفا للزمان . : ظرف الزمان غير المتصرف 

 )وتختص بالزمن الماضي ( ، عوض ، أيان ، قبل ، بعد ، متى ، اآلن ، أبداً .  مثل : قطُّ 
 : ثمة . –ثمَّ  -هناك  -هنا  -حيُث  -اآلَن  -أمِس  -منذُ   المبني من الظروف 

 :  هناك بعض الظروف التي تصلح للمكان و الزمان معاً : ويتحدد استعمالها من معنى الجملة 
 وسط . -عند  -بين  -بعد  -مثل : قبل 

دون(، وتكون زائدة ، ويظل االسم  -بعد  -قبل  -حين  -قد تدخل )ما( على بعض الظروف )عند  -
 مثل : طلبت من الطالب الحضور دونما تأخير .  .بعد هذه الظروف مضافاً إليه 

 الحا  -7

 وصف منصوب يبين هيئة ما قبله من فاعل أو مفعول به أو هما معا , عند حدوث الفعل . نقول :
 الفاعل )القمر( عندما ظهر .  الحال بيّنت هيئة.  هالالً ظهر القمُر  -1
 ول به )النجوم( عندما أبصرتها .الحال بيّنت هيئة المفع . متأللئةً  أبصرت النجوم -2
 االسم الذي يبين الحال هيئته يسمى صاحب الحال ، والبد أن يكون معرفة  -

 أنواع الحا 

 شبه جملة                    جملة                           مفرد  
 :  ال تكون إال اسماً نكرة منصوباً .  أوالً : الحا  المفرد 

 أمام التلفاز .  جالسينشاهدنا المباراة         . مستبشرامد عاد مح    أمثلة :
 :نحو: . قد تكون الحال جملة اسمية أو فعلية - ثانياً : الحا  الجملـة 
 الكريم من اإلذاعة. أستم  إلى تالو  ال رآن( جلست 1) 
 لد تخرج أخي. و( التحقت بالجامعة 2) 
 .مه يتدهقدجاء الجريح  وأنا صغير.( حفظت القرآن 3) 
 الرابط : و  البد أن تشتم  الحا  الجملة على رابط يربطما بصاحبما. -
 القمح{.×  مثل : } شاهدت المزارع يحصد .  )أ( إما ال مير وحده 
 نحو: وصلت إلى مكة والشمس تغرب. . إما الواو وحدها )ب(  
 شمس{. هو واقف تحت ال نحو: }رأيت العامل و . )جـ( إما الواو وال مير معا 
 ال تحتاج الحال شبه الجملة إلى رابط . : ثالثاً : الحا  شبه الجملة 

 . هوق الغصنوقف العصفور   -   . هي المرمىمثل : أحرزت الهدف 

 مالحظات مممة

  . هناك قاعدة تقول : الجملة وشبه الجملة بعد المعارف أحوال، وبعد النكرات صفات  -1
ً مضيت مسرعاً        صاحبها واحد مثل :قد تتعدد الحال في الجملة و -2  . هرحاً نشيطا
 :  المات إعرابما دائماً حا 
. و جميعههاً ، وعوضههاً، وبههدالً، وخاصههة، وعامههة و قاطبههة، وعمههداً وخطههأً،  ] أوالً وثانيههاً وثالثههاً إلههخ 



                                                                                                   سلسلة النوابغ التعليمية                                                                                                      
 فى اللغة العربية

                                                                                                                                                                                          األستاذ : كمال عبد رب النبى
  01022632151ت : 

185 

 ً كهر وحهدك. ، وكلمة وحد المضافة إلى الضهمير تعهرب حهاالً نحهو: ذا ، و دائما وسهواً، وسوياً، و معا
 حضروا جميعاً[

 التمييز  -8

المبهم الذي و  يذكر ؛ ليزيل إبهاماً قبله يصلح ألن يراد به أشياء كثيرة . اسم نكرة منصوب )غالباً(
 يأتي قبل التمييز يسمى : مميزاً .

: المميز نوعان 

 )الذات( مميز ملفوظ -1

 ( .عدد -الكيل  -المساحة  -هو الذي يظهر في الكالم )الوزن  و
 مثل: زرعت فدانا أرزا .  المساحة -      مثل : بعت قنطارا قطنا .  الوزن -
 مثل: معي عشرون جنيها .  العدد -   مثل: اشتريت إردبا قمحا.  الاي  -

الوزن والمساحة والكيل( يجوز نصبه أو جره بـ"من" أو باإلضافة إلى التمييز تمييز الملفوظ ) -
 ً  أو إردب قمحٍ . -أو إردبا من قمحٍ  - فنقول: اشتريت إردبا قمحا

: إعراب تمييز العدد  
 ( : جمع مجرور باإلضافة .  10:  3تمييز األعداد من )  – 1
 ( : مفرد منصوب بالفتحة.  99:  11تمييز األعداد من )  – 2
 و مضاعفاتهما ( : مفرد مجرور بالكسرة . 1000،  100تمييز األعداد من )  – 3

 لحوظ )النسبة(المميز الم -2

 تمييزه منصوب فقط  وهو الذي يلحظ من الكالم وال ينطق به ، و
 : المحو  عن المبتدأ : - 1   أنواع التمييز لملحوظ 

 . وأصله )هواء مصر ألطف(  هوا مثل : مصر ألطف البالد 
 وأصله ) طاب ماء النيل( ماً ..مثل :طاب النيل   المحو  عن الفاع  :  - 2
 وأصله ) ال يضارع جمال الزهرة(.   جماالمثل: ال تضارع الزهرة  عن نائب الفاع  :المحو   - 3
 .. وأصله )أكبرت خلق محمد( .خل امثل: أكبرت محمدا  المحو  عن المفعو  به : - 4
 : لد يأتي التمييز لملحوظ غير محو  -

ً هلل دره  –بطالً أعظم به  -ًف حاهظامثل : فاهلل خير   . هارسا

 ممةمالحظات م

 : مثل : محمد أكثر  - تمييز منصوب  االسم النكرة المنصوب الواقع بعد اسم التفضيل ]أفعل[ إعرابه
 الطالب تفوقاً ، و أكثرهم نشاطاً .

 لنكرة الواقع بعد كفى )كفى باهلل شهيداً( وازداد وقّر وطهاب وامهت  وفهاض) طهب ااالسم المنصوب
ً  -نفساً  ألفهاظ العهدد وكناياتهه )وههي: كهم، و كهأين، وكهذا() كهم بعهد  ، و ازداد اللهص طمعهاً ( -قهر عينها

قاضهياً المنصهف( والفعهل علهى وزن فَعُهل )حسهن محمهد ×  جنيهاً معك( وبعد أفعال المهدح والهذم)نِْعَم 
 َكبُرْت كلمة(  -خلقاً 

 تذاير و تأنيا العدد 

 طالبتين اثنتين . يوافقان المعدود . مثل      رأيت طالبا واحدا و : 2و  1العددان : 
 : تخالف المعدود .  مثل      حضر ثالثة طالب و تسع طالبات .  9:  3األعداد من 

 : إذا كان مفردا يخالف المعدود     مثل   :   رأيت عشر طالبات و عشرة طالب .   ( 10العدد ) 
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: حضرن اثنتا عشرة طالبة و و إذا كان مركبا يوافق المعدود     مثل                                    
 تسعة عشر طالبا .

 لها صورة واحدة مع المذكر و المؤنث .   ألفاظ الع ود و المائة و األلف و م اعفاتمما
 هؤالء عشرون طالبا و عشرون طالبة                                   

 إعراب العدد 

( فإنهها  19:  11األعهداد المركبهة )  يعرب العدد حسب موقعهه فهى الجملهة رفعها و نصهبا و جهرا عهدا
 ( فيعرب إعراب المثنى . 12تبنى على فتح الجزأين فى محل ) رفع أو نصب أو جر ( أما العدد ) 

----------------------------------------------------------------------------اكتههب مالحظاتههك : 
-------------------------------------------------- 

 المنادى  -9

 مثل : يا شباَب الوطن . اسم ظاهر يذكر بعد أداة من أدوات النداء ؛ لطلب حضوره أو تنبيهه. - 
َِ )  أدوات الندا :  -  ( . وا -هيا  -أيا  -يا  -أْي  -أَ
 لنداء البعيد ،و ) أيَا ( و ) َهيَا ( و) وا( لنداء القريب ،  ) الممز  ( و ) أْي (  
 لكل منادًى قريبـاً كان أو بعيداً . ) يا(و  

 المنادى خمسة أنواع 

 يأتي بعده مضاف إليه مجرور . و ويكون منصوباً ، :الم اف  – 1
 .الفْضل شكًرا لك َذا يا - ا            العلم اجتهدو طالبَ  مثل : يا

 ( 286آلية) َربَّنَا ال تَُؤاِخْذنَا إِْن َنِسينَا أَْو أَْخَطأْنَا()البقرة: من ا -
: وهو ما اتصل به شيء يتمم معناه )غالباً جار ومجرور ، أو كل ما يصح  الشبيه بالم اف - 2

  تحويله إلى مضاف إليه( ، و يكون ) منوناً ( ، وحكمه النصب .
ً مثل : يا  ً يا  -جبالً  طالعا  .عمله , وفقك هللا مت ناً يا  -تابللك لارئا

لتي ال يقصد بندائها شيء معين )محدد(، بل تصدق على كهل فهرد وهي ا النار  غير الم صود  : - 3
 .تدل عليه )غالباً ما بعدها يدل على طلب(،و تكون ) منونة( ، وحكمها النصب 

 . خذ بيدي  رجالً مثل : قول الكفيف : يا  
 .ه انتب  غاهالً وقول الخطيب : يا  -هلل  محسنينوقول المتسول : يا 

مجموعهاً ، وحكمهه  لهيس مضهافاً و ال شهبيهاً بالمضهاف ، وإن كهان مثنهى أو وهو ما العلم المفرد : -4
 . البناء على ما يرفع به في محل نصب منادى

 ،شكراً لتعاونكم . محمدون يا  قوما إلي الصالة   محمدانيا  -انهضي مصر يا  -، محمد ُ: يا  مث  
البناء على ما ترفهع بهه فهي محهل وهي التي يقصد بها شخص محدد ، وحكمها  النار  الم صود  : -5

 نصب منادى، مثل : قول المدرس : 
 اسكتوا . متالمونيا  -اجلْس  والفُ ويا  -أجب  ، قف و طالبُ يا 

إعرابه : منادي منصهوب ، وعالمهة  المنادى المضاف، والشبيه بالمضاف، والنكرة غير المقصودة: -
 .........نصبه 

الهواو (  -األلهف  -) الضهمة   المقصودة: مبنيان على ما يرفعان به والمنادى العلم المفرد، والنكرة  - 
 في محل نصب 

 

 ندا  االسم المعرف بــ ا 
) أيُّهها ( للمهذكر و ) أيَّتَُهها ( للمؤنهث ، أو اسهم إشهارة مناسهب لنهوع  ـ عند نداء ما فيه ) أَْل ( ، نهأتي قبلهه بـهـ

 المنادي .
أيتما المسلمتان  -أيتما الفتا   -المسلمون  يمةةةةا أ -أيمةةةةا الطالبةةةةان  -مثةةةة  : أيمةةةةا النةةةةاس 



                                                                                                   سلسلة النوابغ التعليمية                                                                                                      
 فى اللغة العربية

                                                                                                                                                                                          األستاذ : كمال عبد رب النبى
  01022632151ت : 

187 

 يا هؤال  ال ادمون .  -يا هذان الطالبان  -يا هذا الطالب  -أيتما المسلمات 
: منادي مبني على الضم في محل نصب ؛ ألنها تعامل معاملة النكرة  أي يصبح اإلعراب كالتالي : و

 .  نعتا مرفوعاأيتها ( يعرب  -أيها  : حرف زائد للتنبيه .)كل ما بعد الما  المقصودة . 

 ندا  لفظ الجاللة )هللا(

قد تحذف يهاء النهداء . ويعهوض عنهها بمهيم مشهددة  إذا كان المنادى لفظ الجاللة ) هللا ( تقول يا هللا , و
 مفتوحة داللة على التعظيم . مثل : 

 أغثنا . اللهم يا فاطر السماوات ، 
و الميم عوضاً عهن حهرف  منادي مبني على الضم في محل نصب ، ةهللا : لفظ الجالل إعراب اللمم :
 . النداء المحذوف

 الندا  التعجبى

 ياللجمال . –اسم يأتى بعد أداة النداء ) يا ( و قديكون مفردا فيجر بالالم مثل : يا للمصيبة 
 يا لجمال الطبيعة . –و قد يكون مضافا فينصب أو يجر بالالم مثل : يا جمال الطبيعة 

 و المجرور بـ الالم يجوز فيه النصب . -

 ندا  الندبة

.  : وا وال تستعمل يا  ال يستخدم في الندبة إال أحد حرفينو نداء موجه للمتفجع عليه أو المتوجع منه 
   يا ويلتاه . –و هو منصوب ألنه مضاف . و قد تلحق به هاء السكت . فنقول : وا إسالماه 

 ندا  االستغاثة

. و أداته ) يا (  ى من يخلص من شدة واقعة بالفعل أو يعين على دفعها قبل وقوعهانداء موجه إل
و المستغاث له أو منه و يكون  –المستغاث به و يكون مجرورا بالم الجر  –ويتكون من األداة 

 يا ل غنياء من الفقر .  –مجرورا بالم الجر أو حرف الجر من . فنقول :    يا ل غنياء للفقراء 

 ظات مهمة مالح

 يجوز حذف حرف النداء بكثرة , إذا كان )يا( دون غيرها . - 1
أيتها الفتاة  -أيها الرجل  -" رب أرني أنظر إليك "  -: قوله تعالى " يوسف أعرض عن هذا "  مثل  

 . والتقدير : يا يوسف ويا رب ويا أيها . ويا أيتها . 
 .عنها بتاء التأنيث. مثل : يا أبِت  يجوز حذف ياء المتكلم في يا أبي ، والتعويض - 2
ً زائداً على ثالثـة  - 3 الترخيم هو حذف آخر المنادى جوازا للتخفيف وذلك إذا كان مفرداً علما

 يا ُسعا : يا ُسعاُد . يا فاطم : يا فاطمةُ . يا صاح : يا صاحُب . أحـرف مثل : 

 أسئلة يجيب عنما طالب العلم

 ال طعة اآلتية :هي  المنصوبات استخرج (  1) 
) وقف سائل في المسجد فقال : أيها المسهلمون ، أنهي أسهتحيي أن أشهكو إلهيكم حهالتي لكنهها قهد بلغهت  

مههن السههوء بلوغهها ال سههكوت بعههده ، فقههد هههدني الفقههر هههدأ ، وفههرق شههمل عههائلتي تفريههق الريههاح ذرات 
القفهار قطعها بهالغ الشهدة . الرمل ، فطار كل واحد منا يبتغي الرزق . وحملت أوالدي معهي أقطهع بههم 

حتى إذا أتيت إلى بلدتكم هذه أيقنت بأني قد حللت في داركم حلهول األخ عنهد إخوانهه ، ووثقهت بحسهن 
ْزُء إصهابات ،  جواركم ثقة كبيرة ، فهال تجعلهوا الخيبهة لهي مهنكم نصهيبا ، وارحمهوا أخها قهد أصهابه الهرُّ

 ا أفاء هللا عليكم ( . فأحسنوا وفادته ، وأقيموا ما اعوج من حاله بشيء مم
 استخرج ظرف الزمان و الماان من ال طعة اآلتية :(  2) 

)إذا خرجت إلى الصحراء يوما فقد تشتبه عليك الجههات فهال تهدري أيهن أنهت . فهإن كنهت تسهير نههارا 
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فحاول تحديد االتجاه الهذي فيهه الشهمس ، فهإن بهدت الشهمس شهرقا فهالغرب وراءك والجنهوب يمينهك ، 
سارك . وإن كنت تسير ليال فاستعن بالنجوم خصوصا الهنجم القطبهي )الجهدي ( الهذي يطلهع والشمال ي

شماال ، فيصير الجنوب خلفك والشهرق يمينهك والغهرب شهمالك . وقهد يصهعب عليهك معرفهة ذلهك أول 
األمر لكنك إذا صاحبت عارفا بالنجوم زمنا تعلمت منه . وإذا جلست مع كبار السن المجهربين فاسهتفد 

ارفهم بسؤالهم عما ترى في صفحة السماء أمامك صباحا أو مساءا ؛ فقد تجهد عنهدهم قهدرا مهن من مع
 العلم ال تدركه بالدراسة ، فتزداد خبرتك عاما بعد عام( . 

 عين الحا  وصاحبما هيما يلي:(  3) 
 دخلت المستشفى مريضا، وخرجت منه معافى، والحمد هلل.  -( 1)
 لسمك مقليا، والبيض مسلوقا.أحب اللحم مشويا، وا  -( 2)
 ماذا قال لك المدرس مشيرا بيده إلى اللوحة؟  -( 3)
 جاءتني الطفلة باكية، ورجعت ضاحكة.  -( 4)
 قابلت أخواتي راجعات من المدرسة.   -( 5)
 .ا كلمني المدرس ماشي  -( 6)
 من كالم الخنساء لبنيها تشجعهم:   -( 7)

م مختهارين، فههإذا رأيههتم الحهرب قههد شههمرت عهن سههاقها وتأججههت يها بنههي إنكههم أسهلمتم طههائعين وهههاجرت
 نيرانها فتيمموا وطيسها )أي اقتحموها(. 

   مبينا عالمة إعرابه أو بنائه:  ( استخرج من الجم  اآلتية ا  منادى 4) 
 عملكم.  يا عاملون، أتقنوا -2                                                   يا أحمد، أطع والديك. -1
 يا شرطيان، تعقبا الجناة.  -4                                        يا صاحبي، الحقا بالقافلة. -3
 يا سابحان، احذرا الغرق.  -6                                         يا سائق، ال تسرع في السير. -5
 يا أخي، ال تعتمد على غير هللا.  -8                      يا كريم ، اعطف على أخيك شادي . -7
يا معلمي الناس الخير،  -1.                                         يا فتاة، تعلمي تدبير المنزل -9

 أبشروا. 
 يا ذا العلم، ال تضن به على غيرك.  -12                  يا عبد الرحمن، اختر الصديق الوفي. -11
 يا واعظا غيرك، ابدأ بنفسك.  -14                          ، كن يقظا وعادال.يا حكم المباراة -13
 يا بائع، ال تحتكر السلعة.  -16   يا مبعوثا في طلب العلم، أنت سفير لبالدك. -15
 يا حسنا خلقه، ما أطيب سيرتك   -18                  يا مؤمنا، ال تعتمد على غير موالك. -17
 المنادى الشبيه بالم اف إلى منادى م اف  وا بطه بالشا :حو    -(  5)  
 يا قائدا السيارة، ال تتهور.  -2                             أيا واسعا سلطانه، ال تظلم الناس. -1
  هيا قارئا في كتب األدب -4                                              أمحبوبا خلقه، ثبتك هللا. -3
يا ضاحكا سنه،  -6                                                                     بانيا مستقبليا  -5

 قد أسعدتنا 
 حو  المنادى الم اف إلى منادى شبيه بالم اف:  -(  6) 
 أيا مخلف الوعد، احذر النفاق.  -1
 يا هادئ الطبع، رغب غيرك في الهدوء.  -2
 حشرك هللا معهم. يا رفيق المساكين،  -3
 يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر -4
 أعرب المة )رج ( هي المثالين اآلتيين  مبينا الفرق بين معنى ا  منمما:   -(  7) 
 يا رجال، تذكر اآلخرة.  -2يا رجل، سأساعدك فانتظر.  -1
لمنادى الخمسة  اجع  المة )طالب( منادى هي خمس جم   بحيا تشتم  على أنواع ا  -(  8) 

 وبين ا  حالة.
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 ( مث  لصور التمييز بنوعيه م  ال بط بالشا  . 9) 
 ( ما الفرق بين التمييز المحو  وغير المحو  ؟ 10) 
 :         استخرج المنصوبات وبين نوعما هيما يلى (  11) 
ته كثيراً وسرت فى كلم - 2        0 ذاكر محمد درسه مذاكرة قوية أمام المصباح ابتغاء النجاح  - 1

  0المدينة سيراً طويالً 
 .                                                                                              محمد يذاكر درسه  - 3
 أقبل محمد يضحك  - 4
  0قابلت الذى زمالؤه يحترمونه   - 5
  0( ما مول  الجم  التى تحتما خط   12) 
  . يغرد فى قفصهرأيت البلبل  – 2             0 يغرد فى قفصهرأيت بلبالً   - 1
 ( ما نوع المنصوبات هيما يأتى :  13) 
 .يعطى الغنى الفقير صدقة   - 2                                                    ما لك سعيداً ؟   - 1
 ما أكرم الطالب خلقاً     - 4                         0ضربنا العدو بعض الضرب   - 3
  0أحب الصدق كل الحب   - 6                                  .اشتريت عشربن كتاباً   - 5
  0 قويةأمة   -العرب  -نحن    - 8           0أقدر المصريين وخصوصاً المخلصين   - 7
 . نعم عمالً الجهاد   - 10                 .                             كفى باهلل وكيال   - 9

 0جميعاً  المصريونجاهد   - 11
 
 

 أسلوب االستثناء
يأتى بعد أداة االستثناء ) إال ، غير ، سوى ، عدا ، خال ، حاشا ( ويتضمن حكماً اسم المستثنى 

 . خاصاً يخالف ما قبله
 الب بالنجاح واستثنينا من ذلك زيدا . نجد أننا حكمنا على الطنجح الطالب إال زيدا .  -مثال

 مستثنى .   -أداة استثناء     -مستثنى منه          يتاون أسلوب االستثنا  من 
 أنواع أسلوب االستثنا  وإعراب المستثنى بإال  :

 ما اكتمل فيه عناصر األسلوب : -تام مثبت : -1
أداة                                     مستثنى منه                                                    

 مستثنى                                       استثناء  
 

 وحكم المستثنى هنا واجب النصب .
 ) خالداً ( مستثنى منصوب بالفتحة وجوبا .  نجح الطالب إال خالداً .   -مثال : 

ً   -تام منفى : -2  مكتمل ولكنه مسبوق بنفى ) ال ، لم ، لن ، ليس ، ما (. يأتى األسلوب  أيضا
أداة                                     مستثنى منه                                                    

 مستثنى                                       استثناء  
 

 بدل من المستثنى منه وحكم المستثنى هنا جائز النصب ، أو إعرابه 
 ما نجح الطالب إال طالباً / أو / طالُب )طالبا : مستثنى منصوب بالفتحة جوازا (   -مثال :

                                                                                                                    

 نفى
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 ) طالب : بدل مرفوع بالضمة ( 
 )زهرتين : مستثنى منصوب بالياء جوازا (األزهار إال زهرتين .  تما قطف  -:  مثال

                                                                                                                (
 بدل منصوب بالياء (

 لوب وكان الكالم منفيا .                                              إذا لم يذكر المستثنى منه فى األس  -ناقص منفى :  -3
                                                                                                                   

 مستثنى                                       أداة استثناء  
 

 لمستثنى هنا ) يعرب حسب موقعه فى الجملة ( .وحكم ا
 ) طالب :  فاعل مرفوع بالضمة (إال طالُب .    حما نج    -مثال : 

مفعول به منصوب  ) زهرة :ما قطفت إال زهرةً .                                            
 الفتحة (

 
 
 

 المستثنى بــ غير و سوى
االستثناء ويأخذان حكم االسم بعد إال فى اإلعراب ، وما بعدهما يعرب }  غير وسوى اسمان من أدوات

 مضاف إليه مجرور {.

 ) سوى : منصوبة على االستثناء وجوبا (            نجح الطالب سوى محمٍد .  1مثال -
) غير : منصوبة على االستثناء جوازا أو بدل مرفوع      لم ينجح الطالب غير طالٍب .  2مثال -
 الضمة (ب
 ) سوى : فاعل مرفوع بالضمة (                ما نجح سوى طالٍب .  3مثال -

 الحظ : فى المثال األول نوع االستثناء ) تام مثبت ( ولذلك وجب نصب غير أو سوى .
 . فى المثال الثانى : نوع االستثناء ) تام منفى ( ولذلك جاز نصب غير أو سوى أو إعرابهما بدال 
 ل الثالث :نوع االستثناء ) ناقص منفى ( ولذلك أعربت غير أو سوى حسب موقعهما (فى المثا 

 ما عدا  –حاشا   ما خال  –خال  –المستثنى بـ عدا 
 لها إعرابان : حاشا : –خال  –عدا 

 اسم مجرور .  ) أ (  تعرب حروف جر ، و والكلمة بعدها
 بعدها : يعرب مفعول به   منصوب .والفاعل ضمير مستتر واالسم  )ب( تعرب فعل ماض مبنى 

 مثال :  نجح الطالب خال المهمِل / طالباً .  ) خال : حرف جر . المهمل : اسم مجرور (    -
) خال : فعل                                                                                               

 مفعول به منصوب ( ماض مبنى والفاعل مستتر . طالبا :
 ما خال : –ما عدا 

 -عدا و خال ، يصبح لها إعراب واحد فقط :  –إذا دخلت ) ما( المصدرية على 
 مفعول به منصوب ( -) فعل ماض مبنى والفاعل مستتر ، والكلمة بعدها 

ً   مثال :  نجح الطالب ماخال طالباً / ماعدا طالباً . -  مفعول به منصوب بالفتحة. -طالبا

 حظات مهمة :مال

 ال يجوز اقتران ما المصدرية مع حاشا ، إذ ال يجوز أن نقول : حللت الواجبات ما حاشا واجبا  -1

 نفى
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 والصحيح : حللت الواجبات حاشا واجبا ، أو : حاشا واجب .
 يجوز حذف المستثنى بغير إذا فهم المعنى .  -2

 مثل  : عملت الواجب ليس غيُر ، وأرسلت رسالة ليس غيُر . 
أعرب المستثنى حسب مولعه  ) هى المنفى التام ( إذا سبق المستثنى منه بحرف الجر ) من ( -3

 هى الجملة .
ما حضر من الطالب إال طالب . ) طالب : فاعل مرفوع بالضمة ( الحظ أن الجملهة أصهلها : مها حضهر إال 

 طالب من الطالب . فالكالم هنا منفى ناقص . 

 
 

 نماذج لإلعراب
 

 فرجون الحف  إال متفرجا .ح ر المت
 حضر : فعل ماض مبني على الفتح .   المتفرجون : فاعل مرفوع بالواو ألنه جمع مذكر سالم . 

الحفل : مفعول به منصوب بالفتحة . إال : حرف استثناء مبني على السكون ال محل له من اإلعراب 
 . 

 متفرجا : مستثنى منصوب بالفتحة وجوبا . 

 ال أسامة . ما تأخر الطالب إ
ما تأخر : ما حرف نفي مبني على السكون ال محل له من اإلعراب ، تأخر فعل ماض مبني على 

 الفتح 
 إال : حرف استثناء مبني على السكون ال محل له من اإلعراب .   الطالب : فاعل مرفوع بالضمة . 

 أسامة : مستثنى منصوب بالفتحة جوازا أو بدل مرفوع بالضمة . 

 إال الفائزما اوهئ 
ما : ما حرف نفي مبني على السكون ال عمل له . كوفئ : فعل ماض مبنى على الفتح . وهو مبنى 

 للمجهول .  الفائز : نائب فاعل مرفوع بالضمة .

 ما على الرسو  إال البالغ المبين ( ) و
خبر مقدم ما : ما حرف نفي مبني على السكون ال عمل له . على الرسول : شبه جملة فى محل رفع 

. 
إال : حرف استثناء مبني على السكون ال محل له من اإلعراب . البالغ : مبتدأ مؤخر مرفوع 

 بالضمة .
 المبين : نعت مرفوع بالضمة .

 ح ر الطالب غيَر طالب    أو سوى طالب  . 
 حضر الطالب : فعل ماض مبني على الفتح ، والطالب فاعل مرفوع بالضمة . 

منصوبة بالفتحة الظاهرة وجوبا ، وغير مضاف . طالب : مضاف إليه مجرور  غير : أداة استثناء
 بالكسرة . 

 ما كافأت غير المجتهد ، أو سوى المجتهد . 
 " غير " مفعول به منصوب بالفتحة ، والمجتهد مضاف إليه مجرور . 

 ح ر الطالب ما عدا محمدا . 
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بني على السكون ، وعدا فعل ماض حضر الطالب : فعل وفاعل .  ما عدا : ما حرف مصدري م
 مبني على الفتح المقدر .  محمدا : مفعول به منصوب بالفتحة . 

 قدم الضيوف عدا ضيفا ، أو : عدا ضيٍف . 
 عدا ضيفا : عدا فعل ماض مبني على الفتح المقدر ، وضيفا مفعول به منصوب . 

 عدا ضيف : عدا حرف جر مبني على السكون ، وضيف اسم مجرور . 

  تدريبـات 
 أام  الجم  اآلتية بمستثنى مناسب مما بين األلواس م  التعلي  :  -أ 

 -)أخوك   لم يحضر من الضيوف إال  - 2الكريِم( .  -الكريُم  -ما أقدر األصدقاء إال )الكريَم  - 1
 أخيك( .  -أخاك 

 -يون سالمين غير  )أبو بكر عاد الفدائ - 4 الطماعِ( . -الطماَع  -أوقر التجار ما عدا  )الطماعُ  - 3
 أبا بكر(. -أبى بكر 

 أام  الجم  اآلتية بمستثنى مناسب وا بطه بالشا  : -ب  
 أحب المثقفين خال .............. .  - 2               مـا أسعدني إال ................. . - 1
 ن المذيعين إال ..........سب ملم ير - 4                  زارني إخواني غير .............. . - 3
لم أقصر في واجباتي المدرسية  - 6 ... .عالم بالسالم إال ...........ترحب دول ال - 5

 غير............... .
كل األعمال تفنى إال ...........  - 8                       ال يسرني شيء إال ............... . - 7

 الحسن.
 إال( م   بطما و بط ما بعدها :    )غير( ماان ) -جـ 
القراءة تفيد التالميذ إال  - 2                     ما يعرف الفضل من الناس إال المنصفون .  - 1  

                  المقصر .
ال ينكر سماحة  - 4                                                  ال يأبى الكرامة إال لئيم .  - 3  
 سالم إال مكابر. اإل
 ا بط )غير( هي المثا  اآلتى با  وجه إعرابي ممان . -  د 

 )لم تهتم دور النشر بكتب األطفال غير القليل(                            
    )سوى( ماان )إال( وأعربما   وأعرب ما بعدها هيما يأتي : -هـ  

   ال يدرك الواجب إال المجدون . - 1     
 ال قيمة للعلم إال بالخلق . - 2     
      )غير( ماان )إال( وا بطما وأعرب ما بعدها   -و 

 )ال يرفع قدر األمم إال المصلحون(                              
هي العبار  أساليب استثنا  استخرجما   وبين حام ما بعد أدا  االستثنا  من ناحية ال بط اإلعرابي م  ذار  -ز  

 السبب .

رح المههدرس الههدرس لطالبههه وقههال فههي خاتمتههه : إننههي أقههدر الطههالب جمههيعهم حاشهها المهمههل وقههد )شهه 
أعجبت بأجوبة الطلبة ما عهدا جوابهاً واحهداً وعلهى الطلبهة أن يفهمهوا أن الكتهاب المقهرر سههل مها خهال 

 موضوعاً فيه صعوبة( 
 استخرج من ال طعة ا  أسلوب استثنا    وأعرب المستثنى. -ح   
ألمور التي تساعد علهى تقويهة شخصهية اإلنسهان فهي حياتهه العمليهة الشهعور بالواجهب، وإجابهة )من ا  

نداء الضمير؛ فهو خير ضامن السهتنهاض الهمهة، ومضهاعفة العزيمهة لهدى النهاس جميعها غيهر القليهل 
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مههنهم والشههعور بالواجههب يتضههمن التهههذيب النفسههي وضههبط الههنفس، ولقههد اكتسههب الفنيههون واألدبههاء إال 
يههل مراكههزهم الروحيههة فههي عههالم األدب بفضههل شههعورهم بالواجههب ، ولههم يخلههد التههاريخ غيههر ذوى القل

الشخصيات الخالدة ، أصحاب الضمائر الحية فههم ال يفكهرون إال فهي الطهرق الشهريفة السهامية ، ولهن 
 يكتسب الشخص من الشعور بالواجب إال راحة الضمير( .

 مراجعة الوحدة الرابعة
ولم يقتصر الصراع على  الحياةبين البشر ما كانت  الصراع حكم البشر فلوال" ما زال الصراع ي

تعداه إلى الكائنات الطبيعية األخرى خال الخامل منها فثمة صراع بين البحر  فطالمااإلنسان وحده ، 
ً واليابس و لعل الصراع  أخيراً هناك صراع بين الغابة والصحراء حتى كدنا نعيش والصحراء و أيضا
ون األصفر واألخضر كليهما يحسم لصالح اإلنسان ووجوده ، مالك أيها اإلنسان مولعاً بين الل

 بالتخريب وتضرب كثيراً ؟ " 
  0أ ( أعرب ما تحته خط 

---------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------- 
 ب ( استخرج من ال طعة الساب ة : 

 -------------  0مفعوالً معه   - 2 --------------------0حاالً وبين نوعه   - 1
ضميراً وقع   - 5---- 0ظرفاً وبين نوعه وأعربه  - 4  ------------------- 0مستثنى وأعربه   - 3

  0فى محل نصب وآخر فى محل جر وآخر فى محل رفع 
---------------------------------------------------------------------- 

------- ------0 و اضبطهتوكيداً معنوياً   - 7   ----------------- 0نائباً عن المفعول المطلق  - 6
---- 
 :         استخرج المنصوبات وبين نوعما هيما يلى جـ ( 

  0أمام المصباح ابتغاء النجاح  ذاكر محمد درسه مذاكرة قوية - 1
---------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------- 
  0كلمته كثيراً وسرت فى المدينة سيراً طويالً  - 2

---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------.محمد يذاكر درسه   - 3  -----------------------------------------------

---------------------------------- 
 --------------------------------------------------------أقبل محمد يضحك  - 4
 ------------------------------------------------- 0قابلت الذى زمالؤه يحترمونه   - 5

  0هـ ( ما مول  الجم  التى تحتما خط 
------------. يغرد فى قفصهرأيت البلبل  – 2----------------- 0 يغرد فى قفصهرأيت بلبالً   - 1
- 

 و ( ما نوع المنصوبات هيما يأتى : 
 3  ---------------.يعطى الغنى الفقير صدقة   - 2 -----------------------ا لك سعيداً ؟    م  - 1
-----------------ما أكرم الطالب خلقاً      - 4 ---------------- 0ضربنا العدو بعض الضرب   -
------------- 0أحب الصدق كل الحب   - 6     ------------------0اشتريت عشربن كتاباً   - 5 -

----- 
  ----------------------------------------------   0أقدر المصريين وخصوصاً المخلصين   - 7
      -------------------- 0كفى باهلل وكيال   - 9 ----------------- 0 قويةأمة   -العرب  -نحن    - 8

                ----------------0جميعاً  المصريونجاهد   - 11----------------------. نعم عمالً الجهاد   - 10
 بين نوع المنادى وأعربه :    -ز 
 ----------------------------------  0يا مسلمون األقصى يستصرخكم   - 1
 ---------------------------------------------- 0يا عربياً األرض السليبة تناديك  - 2 

  0طمأنينة  –يتجه  –رجاء  –عن : دقة  ى المعجمس : ايف تاشف ه
--------------------------------------------------------------------- 
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 س : ااتب األعداد التالية بالحروف :  
  0( طفل فى يوم واحد  5( سيدة و )  12( رجل و )  15قامت إسرائيل بقتل )  

---------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------- 

 س : ابن الفعل للمجهول ثم بين نوع نائب الفاعل  " يسعى المجتهد إلى تحقيق الهدف بالعمل " 
---------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------- 

 الموجز الكافى فى النحو الوافى ) من الوحدة األولى حتى الرابعة (
 

 أال  -إال 
 تتكون من ) إن الشرطية الجازمة وال النافية ال عمل لها ( . إال :  

 ) فعل مضارع مجزوم بحذف النون (ترسبوا ا و إال مثل : ذاكرو مجزوموالفعل المضارع بعدها 
 تتكون من ) أن ناصبة وال نافية ال عمل لها ( . أال :   

 ) فعل مضارع منصوب بحذف النون ( تهملوا مثل : يجب أال  منصوبوالفعل المضارع بعدها 
 همز  ال ط 

 ماضى ثالثهى( أو فعل  أسود –أكبر  –مثل ) أعلى  اسم إلى ( أو –أو  –مثل ) إن حرف ابحث عن 
 إنتاج ( . –) إكرام  ومصدر الرباعىأنتج (  –مثل ) أكرم  رباعىأتى ( أو   –مثل ) أخذ 

 ألف الوص 
اشهرب (  –مثهل ) العهب أمر الفعل الثالثى الفتى ( أو  –مثل ) الكتاب  مبدوءة  ب الابحث عن كلمة 

اجتمهاع (  –اجتمهع  –اسهتعمال  –عمل و أمرهما ومصدرهما مثل ) استالفعل الخماسى والسداسى أو 
 امرؤ ( –امرأة  –اسم  –) ابن  شواذ األسماءأو اسم من 

 الممز  المتوسطة
 الفتحة ( –الضمة  –ترسم الهمزة المتوسطة حسب أقوى الحركات ) الكسرة 

 رسمت الهمزة على و او ألنها متوسطة مفتوحة مضموم ما قبلها و الضمة أقوى من الفتحة . سؤال :
 متوسطة مكسورة ما قبلها مضموم و الكسرة أقوى من الضمة . ئل :س

 متوسطة مفتوحة مفتوح ما قبلها . سأل :
 الممز  المتطرهة

ترسم على حسب ضبط الحرف األخير : لو كان مضهموما ترسهم علهى و او و لهو كهان مفتوحها ترسهم 
 سطر . أمثلة بالترتيب :على ألف و لو كان مكسورا ترسم على ياء و لو كان ساكنا ترسم على ال

 شىء –شاطئ  –نشأ  –تكافؤ 

    الممز  المتطرهة التى لبلما ألف و بعدها  مير
. لهو منصهوبة  يهاء. لو مجرورة ترسم على  و او. لو مرفوعة ترسم على  إعراب الكلمةترسم حسب 
 السطر ترسم على 

 . سمائهاصافية . نظرت إلى  سماءهاصافية . إن  سماؤها
 

 روواو  عم
.  تحذف و او عمرو فى حالة النصب فقطتوضع الواو فى عمرو للتفريق بينها و بين عمر . ولكن 

ال تنون ألنها ممنوعة من الصرف .  مثل : رأيت  عمر تنون ) عمرا ( و عمرووهنا يتم التفريق أن 
 .عمر . رأيت  عمرا

 ) ا  ( الشمسية و ) ا  (  ال مرية
لتههي تكتهب وال تنطههق، والحهرف الهذي يههأتي بعهدها يكههون مشهدداًًف. مثههل : ههي ا [ أل الشمسهية)المدغمة(1]

 السماء . –الدرس 
 الملك. -هي التي تكتب وتنطق. مثل : العدل  [ أل القمرية)المظهرة(2]

 صيغة مبالغة –اسم مفعو   -استخرج : اسم هاع 



                                                                                                   سلسلة النوابغ التعليمية                                                                                                      
 فى اللغة العربية

                                                                                                                                                                                          األستاذ : كمال عبد رب النبى
  01022632151ت : 

195 

 * اسم الفاعل يدل على من قام بالفعل يصاغ كاآلتى:
 قاض)القاضى( -بائع -كاتب -مثل: ) زارع ثى على وزن فاعلمن الثال -1          
على وزن مضارعه مع إبدال حرف المضارعة بميم مضمومة وكسر  من غير الثالثى -2          

 ما قبل األخر مثل:  
 -دمجاهِ                                                                                                 

 منطِلق   -مستنير
 * اسم المفعول : يدل على من وقع عليه الفعل ويشتق من الفعل المبنى للمجهول يصاغ :

 مرمىّ  -مبيع -مقول -مثل: مكتوب من الثالثى على وزن مفعول -1       
على وزن مضارعه مع تحويل حرف المضارعة إلى ميم مضمومة وفتح  من غير الثالثى -2       

 خر مثل: ما قبل اآل
 -مستخَرج                                                                                            

 مستفاد -محَسن
 * صيغ المبالغة : تدل على من قام بالفعل بكثرة ولها أوزان ثابتة وهى:

مثل:  فعل * ل معطاء ومقداممث *  مفعالمثل : قوام * فعالمثل : قدير  * فعيل مثل: خجول  *  فعول
 فطن وحذر

الحظ هذه المشت ات تعم  عم  هعلما هى حالتين: * إذا اانت م ترنة با  تعم  بال شرط 
 مث :

 على التفكير يحسن التصرف عقله القادرالرجل  -  
 فاعل مرفوع وعالمة الرفع الضمة                                                      

 ينجو عدوه الحذرالولد  -                                       
مفعول به منصوب                                                                                   

 وعالمة النصب الفتحة

 * إذا اانت خالية من أ  تعم  بشرطين:
 مبتدأ أو موصوف أو نفى أو استفهام . مثل :أن تعتمد على و  أن تدل على الحال أو االستقبال

الكتاب                              أخوك قارئالضعيف ؟                                         ما  قلبكرحيم هل 
 . الذنبغفار هللا 

فاعل         فاعل مرفوع بالضمة                                                                   
 مرفوع بالواو                                          مفعول به منصوب

اسم الفاعل وصيغ المبالغة معمولهما يعرب فاعال أو مفعوال أما اسم المفعول فيعمل عمل  : الحظ أن
                     ؟ الحقهل مصون                   فعله المبنى للمجهول فيرفع بعده نائب فاعل مثل:

 نائب فاعل مرفوع وعالمة الرفع الضمة

 استخرج اسم تف ي  وبين حامه 
 : مفضل+ اسم التفضيل+ مفضل عليه أسلوب التفضيل يتكون من

  مثل كبرى و عظمى   . )  فعلى (مثل أكبر و أعظم مؤنثه  ) أفعل (اسم التفضيل يأتى على وزن : 
 شر ( -) خيرمن أسماء التفضيل أيضا 

 حام اسم التف ي  يعرف ااألتى:
 نالت الجائزة . الفضلىحكمه يطابق المفضل مثل: الطالبة    معرف بألإذا كان  -1 
 يجوز أن يلزم األفراد والتذكير أو يطابق ما قبله فى النوع  والعدد مثل :     مضافا لمعرفةإذا كان  -2 

 الناس أفضل ) أفاضل(العلماء                                                                              
 يلزم اإلفراد والتذكير مثل:  نكرة أو مضافا إلى نكرةإذا كان  -3 

 أحسن من غيركم     .                  أنتم أحسنأنتم                                               
  طالب   .

اسم التفضيل يعهرب تمييهزا إذا كهان مهن غيهر جهنس المفضهل . أمها إذا تذكر : االسم النكرة الواقع بعد 
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)  شهأنا. ) مضاف إليه (   مصر أعظهم بلد كان من جنس المفضل فيعرب مضاف إليه . مصر أعظم 
 تمييز (

 الصفات . أحسنالصدق               الصدق  أحسنما                             
 أحسن الثانية/ فعل ماض مبنى على الفتح للتعجب .  أحسن األولى                                       

 : اسم تفضيل ) خبر مرفوع (
 

 اسما الزمان والماان و المصدر الميمى
اسما الزمان والماان مشت ان يدالن علي زمان وماان حدوا الفع  . نأتى بمما من االفع  الثالثى 

 على وزن : 
 مثل : الفجر مسعى المصلين . والمسجد موقفهم والمكتبة مجلسهم. ةَمْفَعل َمْفِعل َمْفعَل

 من غير الثالثي  بإبدا  حرف الم ارعة ميماً م مومة, وهتح ما لب  اآلخر.مث  ) مستخرج ( 
 البترول. ) اسم مكان (ُمستَخرج . ) اسم مفعول (   الصحراء ُمستخَرجنقول: البترول 

 النور . ) اسم زمان ( مستخرجميمى (  الفجر . ) مصدر  مستخرجااستخرجنا الذهب 
 الطالب . ) اسم مكان ( مسعى. ) مصدر ميمى ( المسجد مسعى سعى الطالب 

 الحظ المصدر الميمى غالبا ما يكون مفعوال مطلقا و جملته ال تدل على زمان و ال مكان .
 . مستخرجا. و استخرج العلم  مسعى مثل : سعى الطالب إلى العال

 آللـةاسم ا  
 اسم مشتق يدل علي اآللة التي تتم بها الفعل. أوزانه :

 فَاعول)ساقية(  فَاِعلة)غسالة(     فَعَّالة)منشار(  ِمْفعَال     )مكنسة(     ِمْفعَلة)مغزل(    ِمْفعل
 )حاسوب(

 : مثل}فأس/شاكوش/فنجان{. قد يكون اسم اآللة جامداً ال فعل له

 اسم المر  و اسم الميئة
 شربة  -جلسة -مثل : ضربة فًعلةيصاغ من الفعل الثالثى على وزن  : ر اسم الم

فاسم المرة يوصف بكلمة واحدة مثل : )دعا   :   إذا كان مصدر الثالثى على مختوما بتاء مربوطة
 دعوة واحدة ( .
 يصاغ اسم المرة بزيادة تاء مربوطة فى أخر المصدر مثل : انطلق  : انطالقة   من غير الثالثى

فاسم المرة بوصفه بكلمة واحدة مثل : )أقامة :  إقامة  ذا كان المصدر غير الثالثى أخره تاء مربوطةإ
 واحدة ( .
 علي وزن)فِْعلة(  : ـ  ِجلسة. ِوقفة الفعل الثالثي فقط: يأتي من  اسم الميئة

 المصادر
                استغفار .     -انتفاع -اسم يدل على حدث مجرد من الزمان مثل نجاح المصدر :

 عمل (  -ليست لها قاعدة يمكن أن يقاس عليها ولكنها سماعية مثل ) نجاح  : مصادر الثالثى -
 مثل: تحسين * تفعيلمثل: إحسان                      * إفعال قياسية وأوزانها:  : مصادر الرباعى -

      مثل: مجاملة           * مفاعلة                                                                                    
 مثل: قتال  * فعال

  مثل: دحرجة                   * فعللة                                                                                    
 مثل: زلزال * فعالل

  ل عنها ويمكن التعرف عليها باآلتى:: قياسية يكثر السؤا مصادر الخماسى -
 التعالى.... -التصالح -مثل التقدم اسم أوله ) ت( وقبل آخره ) مضموم أو مكسور ( -
 ( مثل انكسار6حروفه ) اسم أوله )ا( وقبل آخره ) ا( -
 مثل:  استغفار . أو مثل ) اطمئنان ( اسم أوله ) است( وقبل آخره ) ا ( -:  مصادر السداسى -
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 را المؤو المصد
 المصدر المؤول له ثالث صور وهى:

 عن الحق ) أن ندافع (مثل: ينبغى  أن + الفعل المضارع -          
مصدر مؤول فى محل رفع فاعل ) الصريح :                                                        
 الدفاع (

 اة كفاح (.) أن الحيمثل: علمت  أن+ اسمها وخبرها -           
 مصدر مؤول فى محل نصب مفعول به                                                            

 )ما فعلت(ما المصدرية+ الفعل   مثل: شرفنى  -         
 مصدرمؤول فى محل رفع فاعل                                                                 

 وراالسم الم ص
مصطفى( و يعرب بالحركات المقدرة فى جميع  -منى -اسم معرب آخره ألف مفتوح ما قبلها مثل: )رضا

 األحوال .
 * عند تثنية الم صور أو جمعه جمعا مؤنثا سالما نالحظ:

 -عال : علوان -منيات    –منى : منيان  - الياء( مثل :  -) الواو إذا كانت ألفه ثالثة ترد ألصلها
 علوات
 مصطفيات -مصطفى : مصطفيان  كنت األلف رابعة فأكثر تقلب )ياء(إذا 

 –تحذف األلف ويفتح ما قبلها مثل:مصطفى:مصطَفون * عند جم  الم صور جمعا مذارا سالما
 مصطفين

 االسم المن وص 
القاضى( و يعرب بحركات مقدرة رفعا وجرا  –اسم معرب اخره ياء مكسور ما قبلها )المحامى 

 نصبا .وبفتحة ظاهرة 
أن الياء تظل كما هى مثل : المحامى :)  * عند تثنية المن وص أو جمعه جمعا مؤنثا سالما نالحظ : 

 المحاميان (  )المحاميات ( 
 المحامين .  –مثل : المحامون   * عند جم  االسم المن وص جمعا مذارا سالما تحذف اليا 

استعنت  –مثل : هذا محام  أو المجرورة  الحظ أن ياء المنقوص تحذف فى حالة النكرة المرفوعة
 بمحام

 

 االسم الممدود
بناء , و يعرب بحركات ظاهرة رفعا  –صحراء  –اسم معرب آخره ألف زائدة بعدها همزة : السماء 

 ونصبا وجرا .
 مثل : قراء و إنشاء  أصلية أنواع همز  الممدود : •
   مثل : صحراء و خضراء  مزيدة للتأنيث •
 مثل : بناء وسماء  منقلبة عن أصل •

 عند تثنية الممدود وجمعه جمعا سالما : 
 قراءات  . –قراءون  –* قراء :    قراءان           اذا كانت الهمزة أصلية تظل كما هى :         

 صحراوات  . –اذا كانت الهمزة مزيدة للتأنيث تقلب واو :          * صحراء : صحراوان 
 أصل يجوز ابقاؤها أو قلبها واو :  اذا كانت الهمزة منقلبة عن

 –* بناءان                                                                                                     
 بناوون . –بناوات ، بناءون  –بناوان ، بناءات 

 استخرج  مبتدأحذف خبره 
 ما رزقت البشرية هللامثل   : لوال  بعد لوالإذا جاء المبتدأ 
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 مبتدأ حذف خبره وجوبا تقديره موجود                                         

 استخرج خبرا م دما و بين حام ت ديمه
 طالب . حكم التقديم هنا جوازا ألن المبتدأ معرفة و الخبر شبه جملة ال هى المدرسة
 تكرة  و الخبر شبه جملة طالب . حكم التقديم هنا وجوبا ألن المبتدأ هى المدرسة

 استخرج خبرا لناسخ وبين نوعه وإعرابه
 -ليس -صار -بات -ظل -أمسى -أضحى -أـصبح -وتشمل) كان كان وأخواتهاوهى:  األهعا  ناسخة

 ما دام( ترفع اسمها وتنصب خبرها . -ما أنفك -ما فتئ -ما برح -ما زال
طفق( تعمل عمل كان  -جعل -أخذ -بدأ -أأنش -شرع -عسى  -أوشك -وتشمل ) كاد كاد وأخواتها -

 بشرط أن يكون خبرها جملة فعلية فعلها مضارع .
 لعل( تنصب اسمها وترفع خبرها -ليت -لكن -كأن -أن -وهى : = وأخواتها ) إن الحروف الناسخة -
 يدخل عليها حرف جر . تعمل عمل إن بشرط أن يكون اسمها نكرة وال يوجد فاصل بينها وبين اسمها وال للجنسال النافية  -

ولكى نستخرج الخبر بعد ذلك ونحدد نوعه يجب أن نعرف: الخبر هو المتمم لمعنى الجملة مع المبتدأ 
 و أنواعه :

 خبر مفرد مرفوع بالضمة   نور إن العلم  –) ما ليس جملة وال شبه جملة( خبر مفرد  -1
على المبتدأ ويطابقه كما أنه ال  اسمية( ويشترط فيه وجود ضمير يعود –) فعلية  خبر جملة -2

جملة فى محل نصب خبر أصبح . كادت مصر   )مناهجه متطورة(يجوز حذفه مثل: أصبح التعليم 
 . أن تتقدم

خبر شبه جملة فى محل   )فوق العدل() جار ومجرور أو ظرف( مثل:الرحمة  خبر شبه جملة -3
 رفع .
    ي   م  عسى و أوشك ياثر م  أهعا  الشروع يمتن  .م  ااد  حام التران خبر ااد و أخواتما : الحظ /
 فعل ماضى جامد . أفعال الشروع ال تأتى إال ماضية .  عسى

 أهعا  الشروع ال تأتى إال ما ية : بدأ الطالب يذاار .   يبدأ الطالب يذاار . بدأ األولى هع  نالص و الثانية تام .

 إن ماسور  الممز   و أن مفتوحة الممز 
 

 نَّ أنزلناه في ليلة القدر.ـ إ1
 ـ أال إن أولياء هللا ال خوف عليهم.2
 ـ قابلت الذي إنه ناجح.3
 ـ وهللا إن النصر قريب.4
 ـ قال: إني عبد هللا.5
 ـ شهد علّي وإنه صادق.6
 ـ أقول الصدق، حيث إن الصدق ينجي.8

 ألنها وقعت في بداية الجملة.
 ألنها بعد أال االستفتاحية.

 ل جملة الصلة.ألنها في أو
 ألنها في أول جملة القسم.

 ألنها أول جملة مقول القول.
 ألنها في أول جملة الحال.

 ألنها بعد حيث.
 و هو أن تكون هى و اسمها و خبرها مصدرا مؤوال .   و تفتح همزة أن فى موضع واحد فقط -

مثال : علمت أن الحياة                                                                                       
 كفاح

 بنا  الفع  للمجمو  
 : كتب                          ُكتِب ماضيا نضم أوله ونكسر ما قبل آخره مثل -إذا كان الفعل : أ

                        قال                            فإذا كان وسطه ألفا تقلب ياء مثل :                                
 قيل

: يلعب                          مضارعا نضم أوله ونفتح ما قبل أخره مثل -ب                        
 يُلعَب

: يصوم                    فإذا كان عين الفعل ) واو أو ياء( تقلب ألفا مثل                            
 يصام

 يُصان ) تُصان( األخالقن األخالق . عند البناء للمجهول نقول : مثال : يصون اإليما
من أشمرها: حم/ هلج/ امت  / ) ما بعدها يعرب هاعال (  الحظ هناك أهعا  تلزم البنا  للمجمو  
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 جن/ ثلج/ غم
 .*.     ضمير مستتر : مثل الدرس كتب  الدرساسم ظاهر :  مثل كتب  أنواع نائب الفاع  :

 وا.       ضمير متصل : األعداء قتل إلى الحقالعيد .      جار و مجرور : سعى  لةليظرف : تسهر 
. 

 . أن الحق واضحمصدر مؤول : علم 

 المنصوبات
        . الدواءشرب المريض   اسم يدل على من وقع عليه فعل الفاعل مثل : المفعو  به : -1

 . الفقير جنيهاأعطى المحسن 
 ين هى األفعال التى تنصب مفعول

 وهب( -من  -منح -اسا -ألبس -أعطى -جع  -رأى -وجد -خا  -حسب -زعم -) ظن
 )مؤكد للفعل(انتصارامصدر مشتق من لفظ الفعل مثل : انتصر الجيش  المفعو  المطلق : -2
 ) مبين للعدد (انتصارين ) مبين للنوع( انتصر الجيش انتصارا عظيماانتصر الجيش  
 ) لماذا( ـيدل على سبب حدوث الفعل يصلح لإلجابة عن سؤال مبدوء بمصدر  : المفعو  ألجله -3

 هى العلم رغبةمث  : يذار الطالب  
 اسم يأتى بعد واو تسمى واو المعية ال تصلح للعطف مثل :       سار الطالب و المفعو  معه : -4

 النيل . شاطئ
 حدوث الفعل مثل :اسم جامد منصوب يدل عل زمان أو مكان  :  ظرف الزمان الماان -5
 السودان شمالتقع مصر  - صيفا ينضج العنب 

 : اجع  الالمة مفعوال مطل ا مر  . و مفعوال ألجله مر  أخرى . إارام س :
 : أارم الرج   يفه إاراما .  مفعوال مطل ا) إارام (  

 : تجاو زت عن خطأك إاراما ألبيك . مفعوال ألجله                       
 *  ينوب عن المفعول المطلق ) أهم الحاالت ( : عن المفعو  المطلق النائب -6

 جلوسا قعدت -جذالمثل: فرحت  * مرادهه :
 ااثيرنمت  -طويالمثل : سرت  * صفته  :

 المراجعة . ا  راجعت دروسى –التقدير .       حقمثل : قدرتك  : * اإل اهة للمصدر
 استمعت إلى الدرس -الفهم .   بعض فهمت منك                                                        

 االستماع . أحسن
 المساعدة تلك مثل: ساعدت زميلى * اإلشار  للمصدر :

 وا( -هيا -أى -أيا -يا -أدوات النداء ) الهمزة : المنادى -7
 –ل : يا محمُد : يبنى على ما يرفع به فى محل نصب . مث المنادى العلم المفرد والنار  الم صود * 

 يا مصريون .
 –مثل : يا رجال الغد  . المنادى الم اف أو الشبيه بالم اف أو النار  غير الم صود  ينصب*  

 يا عالما ل سرار 
                                                                                                                                                         

 ن .ا مصرييي –
يا أيتها    -يسبق بـ أيها للمذكر وأيتها للمؤنث .     مثل :   يا أيها الطالب   : ندا  المعرف با * 

 الطالبات  
هةالنار  الم صةود  هيمةا عالمةة  بةين الناةر  الم صةود  و الناةر  غيةر الم صةود  : اإلعةراب . الحظ الفرق

انم ةوا . ) المنةةادى هنةةا ناةر  م صةةود  ( يةةا  مصةةريون. يةةا الم صةود  هيمةةا عالمةةة نصةب  رهة  و الناةةر 
 ن انم وا . ) المنادى هما نار  غير م صود  (مصريي

 اسم نكرة مشتقة تبين هيئة الفاعل أو المفعول و ينفسم إلى : الحا  : -8
المفعول به )النجوم( عندما  الحال بيّنت هيئة . متأللئةً أبصرت النجوم  -2مثل  الحا  المفرد  :

 أبصرتها .
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 و يجب أن يكون فيه رابط يربط الحال بصاحبها . و الرابط إما أن يكون : الحا  الجملة :
 {.القمح×  يحصد مثل : } شاهدت المزارع .  إما الضمير وحده)أ(  
 .والشمس تغربنحو: وصلت إلى مكة  . إما الواو وحدها )ب(  
 {. هو واقف تحت الشمس ونحو: }رأيت العامل  . ير معاإما الواو والضم)جـ(  

 ال تحتاج الحال شبه الجملة إلى رابط . : الحا  شبه الجملة
 . فوق الغصنوقف العصفور   -   . في المرمىمثل : أحرزت الهدف 

 –سويا  –كافة  –بعد ما لك ؟ قاطبة  –وحد + ضمير  –معا  –كلمات تعرب دائما حال : جميعا 
 أخيرا .

 يذكر ؛ ليزيل إبهاماً قبله يصلح ألن يراد به أشياء كثيرة . اسم نكرة منصوب )غالباً( التمييز : -10
 المبهم الذي يأتي قبل التمييز يسمى : مميزاً .و 
 ميز نوعان :تال

 عدد( . -الكيل  -المساحة  -هو الذي يظهر في الكالم )الوزن  و  ميز ملفوظت -1
 .  أرزاالمساحة مثل: زرعت فدانا  -      . قطنا ا الوزن مثل : بعت قنطار -
 .  جنيهاالعدد مثل: معي عشرون  -   . قمحاالكيل مثل: اشتريت إردبا  -
)الوزن والمساحة والكيل( يجوز نصبه أو جره بـ"من" أو باإلضافة إلى التمييز  تمييز الملفوظ -

 دب قمحٍ .أو إر -أو إردبا من قمحٍ  -فنقول: اشتريت إردبا قمحاً 
 إعراب تمييز العدد : 

 ( : جمع مجرور باإلضافة .  10:  3تمييز األعداد من )  – 1
 ( : مفرد منصوب بالفتحة.  99:  11تمييز األعداد من )  – 2
 و مضاعفاتهما ( : مفرد مجرور بالكسرة . 1000،  100تمييز األعداد من )  – 3
 مثل : اشترك اثنا عشر متسابقا . منصوب . ( تمييزها دائما مفرد99-11األعداد من ) -4
 ب فقط تمييزه منصو وهو الذي يلحظ من الكالم وال ينطق به ، و:  ميز الملحوظ تال -2
  تمييز منصوب  ]أفعل[ إعرابه : االسم النكرة المنصوب الواقع بعد اسم التفضيل 
ً  مثل : محمد أكثر الطالب - ً ، و أكثرهم  تفوقا  . نشاطا

 -( وازداد وقّر وطاب وامت  وفاض) طب نفساً شهيداً )كفى باهلل  لنكرة الواقع بعد كفىامنصوب االسم ال
 ً قاضياً المنصف( والفعل على وزن فَعُل ×  ازداد اللص طمعاً ( وبعد أفعال المدح والذم)نِْعَم  -قر عينا

 َكبُرْت كلمة(  -)حسن محمد خلقاً 

 تذاير و تأنيا العدد
 فقان المعدود فى التذكير والتأنيث وال يأتى بعدهما تمييز مثل : يوا (2-1العددان )

 حضر طالب واحد وطالبتان اثنتان                                                   
 تخالف المعدود فى التذكير والتأنيث ويكون تمييزها جمعا مجرورا باإلضافة (9 -3األعداد ) 

 مثل : اشتريت ثالثة كتب وثالث روايات                                                  
فى التذكير والتأنيث ويكون تمييزها جمعا  مفردا يخالف المعدودله حالتان : إذا جاء  (10العدد)

مثل : اشتريت ثالثة عشر كتابا            . مركبا فإنه يوافق المعدودمجرورا باإلضافة  أما إذا كان 
 و عشرة أقالم .

من الطالبةات . أعةد اتابةة األعةداد  (3) طالب بالمرااز األولى واان التفوق   (10)هى الثانوية العامة هاز 
 باللغة العربية .

 من الطالبات  لثالاطالب بالمرااز األولى واان التفوق عشر  هى الثانوية العامة هاز 
 

 استخرج  ميرا وبين مولعه من اإلعراب
 -هم -هما -هى -هو -أنتن -أنتم -أنتما -أنتِ  -أنتَ  -نحن -وهى )أنا نفصلةمالضمائر نوعان : ضمائر 

 هن ( وهى غالبا فى محل رفع مبتدأ .
 الحظ الضمير )إيا( المتصل بكاف الخطاب يعرب دائما ضمير مبنى فى محل نصب مفعول به

  مائر متصلة وتفصيلما ااآلتى:
 ( هعلم – هاتاباسم + ضمير = الضمير فى محل جر مضاف إليه .  ) ك •
 ( كب – هحرف جر + ضمير = الضمير فى محل جر اسم مجرور . ) ل •
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 (ك إن – ىإن و أخواتها + ضمير = الضمير فى محل نصب اسم إن . ) ليتن •
 ( هأعجب – كأعجب –ى نالضمير فى محل نصب مفعول به ) أعجبى =  -هـ  –فعل + ك  •
 ... ( ناكتب –ا كتب – وابفعل + ضمير رفع = الضمير فى محل رفع فاعل . ) كت •

 
 تدريبات نحوية من امتحانات األعوام السابقة

      م الدور األول : 1992 (1)
من مقال ألحمد أمين : " )فنقطة البدء في حياة الشهاب أن يعهرف موضهع نبوغهه ومواضهع ضهعفه( واختيهار العمهل 

 المحتومهةيختار ما ليس لهه بأههل فتكهون النتيجهة أن الشاب ال يستكشفه ف النبوغاألرقى الذي يناسبه وإنما يميت هذا 
الفشل وكم بين العاطلين والبائسين َمن لهو اتجهه وجههة صهالحة ألصهبح نابغهة علمهه أو فنهه ولكهن كهم مهن  تلوالفشل 

 إليه ". يهتدواالناس يموتون عطشاً في الصحراء والماء على مقربة منهم لم 
 استخرج من الفقرة : -)ب(                                          أعرب ما تحته خط .  -)أ(  
 اسم فاعل ، واذكر فعله  -2                     مصدرا مؤوال ثم حوله إلى صريح في جملته  -1
 كم ، وبين نوعها  -4                                                          جملة حالية ، وبين نوعها  -3

 ا بين القوسين ضبطاً تاماً . اضبط م -)جـ( 
 ثن كلمة )األرقى( في جملة من إنشائك .  -)د( 
 كيف تكشف عن كلمة )اختيار( ؟ -)هـ( 

 م الدور األول : 1993  (2) 
 أن الخيهر ُمنَِحهه غيهرك( ولهيس لهك منهه زاعمها من مقال ألحمد أمين :)أول نصيحة لك أال تيأس )وال تقطب وجهك

 مثهلعلى النوابغ وحدهم وخير وسيلة للنجاح أن يكون لك  مقصورات نابغة فالنجاح ليس وال تتعلل بأنك لس نصيب
أن نخلهق ألنفسهنا أعهذاراً  فشهلناأعلى تطمح إليه ومن لم يدرك الغاية كلها أدرك جانباً عظيماً منها . إن أكبر أسهباب 

 مسيرتنا( . يعوقوأوهاماً وعوائق حتى تكون لنا سداً 
 استخرج من الفقرة :  -)ب(                                   خط .  أعرب ما تحته -)أ(  
 مصدرا مؤوال ثم حوله إلى صريح في جملته .  -1
 اسم فاعل واذكر فعله . -2
 ممنوعا من الصرف وبين سبب المنع .  -3
 أسلوبا شرطياً وحدد أجزاءه . -4

 اضبط ما بين القوسين ضبطاً تاماً .  -)جـ( 
 ؤنث )األعلى( واجعله مثنى في جملة من إنشائك . هات م -)د( 
 كيف تكشف في معجمك عن )مسيرتنا(؟ -)هـ( 

       م الدور األول : 1994( 3)
وال يشرب وال ينطق بأحكامه على الفور ,  القاضيقال الكاتب أحمد بهجت بعنوان )أعجب القضاة( :" ال يأكل هذا 

وعندئذ يبدأ فهي إصهدار أحكامهه , ههذا القاضهي ههو التهاريخ وههو قهاٍض إنما يتكلم حين يموت كل أطراف القضية , 
له بالموتى , ولهذا ال يستطيع األحياء التأثير عليه  عالقةمحايد .. يرى كل شيء وال يعرف مخلوقا من األحياء وال 

هها النهاس( ، )يصهح أن نهذّكر ب عبهرةالمهوتى شهراءه ؛ ألنههم مهوتى وللتهاريخ يسهتطيع ؛ ألنه ليس من جنسههم , وال 
وعبرة التاريخ أن أحدا ال ينجو من أحكامه.. ورغم عظمة التاريخ , فـإنه مخلوق يولد ويموت , وموته يكهون بيهوم 

 فيه إلى رب العالمين " .  منالقيامة الذي ينقلب فيه التاريخ بما فيه و
 استخرج من الفقرة :  -)ب(                                                           أعرب ما تحته خط .  -)أ(  
 فعال مبنيا للمجهول ، وبين مرفوعه .  - 2                                                   اسم مفعول ، وزنه . - 1
 جملة في محل جر مبيناً السبب .  - 4                       فعال ماضياً ناسخاً ، وعين خبره . - 3 
 كلمات التي بين القوسين بنية وأعرباً . اضبط ال - 5

 ينجو من عذاب الضمير( . اربط بين الجملتين السابقتين بأداة شرط جازمة وغير ما يلزم .  -)يقول الحق  -)جـ( 
 )إنه مخلوق يولد ويموت( . اجعل العبارة لجمع المؤنث السالم وغير ما يحتاج إلى تغيير .  -)د( 
 عن كلمة )التاريخ( ؟  كيف تكشف في معجمك -)هـ( 

 
 

    م الدور األول :  1995  ( 4) 
: ماذا عملت في وقت فراغك ؟( ههل كسهبت صهحة , أو أفهدت مهاال , أو  نفسك"... )اجعل شعارك الدائم مساءلتك  

ذلهك هدفهه ؟ إن كهان  واضهحا, وهل كان وقت فراغك مرسومة خطته ,  خيراحصلت علما أو أسديت إلى مجتمعك 
يوم لشيء معين , قد يغير مجرى  كلمسلكا قويما , وإال فحاول أن تسلكه , إن قليال من الزمن يخصص فقد سلكت 

 وأغزر إنتاجا " خصبا الحياة , ويجعلها أكثر 
 استخرج من الفقرة :  -)ب(                                          أعرب ما تحته خط .  -)أ( 
 اسم مفعول عامالً ، وأعرب معموله . - 2                                وله .اسم فاعل عامالً ، وأعرب معم - 1
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 أسلوب شرط حذف فعله .  - 4                                                        اسم مكان ، واذكر فعله . - 3
 ثن كلمة )مجرى( في جملة , واجمعها جمعا سالماً في جملة أخرى .  -)جـ( 
 " إن كان ذلك فقد سلكت مسلكاً قويماً" . لماذا اقترن جواب الشرط بالفاء ؟ -)د( 
 اتخذت مسلكا " . ما نوع كلمة )مسلكاً( في كل من الجملتين ؟ -" سلكت مسلكا قويما  -)هـ( 
 ما خبر إن في العبارة ؟ وما نوعه ؟ -)و( 
 ، وأعرب تمييزها . " كم أناس يهدرون وقت فراغهم "بين نوع )كم( في العبارة -)ز( 
 اضبط ما بين القوسين في العبارة ضبطاً كامالً بنية وإعراباً . -)ح(

      م الدور األول :  1996  (3)
منهما ، ويخطئ من يظن أنهه يمكهن  حظ)الصحبة السعيدة فن ، والمعاشرة الحلوة موهبة واقتدار ، ليس لكل واحد  

السعادة الحقة بقراءة كتاب ، أو تطبيق منهج ، فالسعادة ال توجد في كتاب ، السعادة الحقهة بقهراءة كتهاب ،  يحققأن 
السهليمة ،والبصهائر النيهرة ،  الفطرمنحة الطبائع النقية ، و هيأو تطبيق منهج ، فالسعادة ال توجد في كتاب ، وإنما 

 أخالق ، وليست ثمرة علم(  وهي ثمرة
 استخرج من القطعة ما يلي :  -)ب(                                    أعرب ما تحته خط .  -)أ( 
خبراً لناسخ  -              ضميراً في محل نصب  -            اسماً موصوالً  -             مصدراً لفعل خماسي  -

 وبين نوعه . 
 ائر " في جملة بحيث تكون مجرورة بالفتحة ، وغير ما يلزم . ضع " البص -)جـ( 
 )ال يمكن أن تتحقق السعادة بقراءة كتاب(. اجعل المصدر المؤول صريحاً ، وأعربه .  -)د( 
 في أي مادة تكشف في معجمك عن كلمة " الحقة " ؟  -)هـ( 

    م الدور الثاني :  1996  (4) 
 نهوراً فهتحس أن بداخلهه  أمهي أنه مظلم من الداخل ، ثم تجلهس إلهي إنسهان فطهريمتعلم فتحس  إنسان)قد تجلس مع  

لصههنع مصههابيح الطرقههات ال إي ؟ إن المعرفههة الماديههة ال تكفههي يشههع علههى الحيههاة ، فمههن أيههن يههأتي هههذا النههور الههداخل
 صال الدائم باهلل(. في االت المتمثلةإال من المعرفة الروحية الخالصة  يستمدالداخلي فال  لنوروإضاءتها ، أما ا

 استخرج من القطعة ما يلي :  -)ب(                                  أعرب ما تحته خط .  -)أ(  
 بدالً  -                              ممنوعاً من الصرف  -              خبراً جملة لناسخ  -
 مصدراً لفعل خماسي  -

 اح في الحياة " . صوب الخطأ في الجملة السابقة ." من يكافح سيشعر بلذة النج -)جـ( 
ُصغ اسم المفعول من " أضاء" في  -)هـ(             اجعل " المعرفة الروحية " مخصوصاً بالمدح في جملة . -)د( 

 جملة . 
 في أي مادة تكشف في معجمك عن " الدائم " ؟  -)و( 

      م الدور األول :  1997  (5) 
أن يضههيفوا إلههي الطههب الكثيههر باكتشههافهم بعههض  متتابعههةلعههرب والمسههلمين فههي مراحههل زمنيههة )اسههتطاع علمههاء ا 

أيضهاً بالجانهب اإلنسهاني فهي الطهب ، كعهالج  العلمهاء، وقهد اههتم ههؤالء  أحداألمراض التي لم يسبقهم إلي معرفتها 
في كشف أنواع األدوية ، ممها جعهل  والثياب بعد الشفاء ، كما ظهرت براعتهم الفائقة المالالفقراء مجاناً ، ومنحهم 

 لهم مكانة مرموقة في تاريخ العلم بجامعات أوربا والعالم( .
 استخرج من القطعة ما يلي :  -)ب(                 أعرب ما تحته خط .  -)أ(  
 مصدراً مؤوالً ، وبين موقعه اإلعرابي  -مصدراً لفعل خماسي  -اسم فاعل لفعل ثالثي  -

 عن " األدوية " في المعجم . اكشف  -)جـ( 
 " اهتم المسلمون بالعلم " حول هذه الجملة إلي أسلوب تعجب . -)د( 
 ضع كلمة " مراحل " في جملة من تعبيرك بحيث تكون مجرورة بالفتحة .  -)هـ( 

     م الدور الثاني :  1997  (6) 
المصهلحة ،  حهدودالعالقة بين أفرادهها تجهاوز  األسري ، الذي يجعل الرباط" ومن أبرز سمات األمة العربية أيضاً 

،  العاديهةإلى ما هو أهم من تلك المصلحة ، وأعمق ، وههي عالقهة يمكهن أن تخفهي علهى الرائهي فهي فتهرات الحيهاة 
 في لحظات التأزم ، كاللحظة التي تعيشها األمة اليوم " .  ظهوراً لكنها تشتد 

 أعرب ما تحته خط .  -)أ( 
ضميراً وقع  -خبراً جملة لحرف ناسخ  -بدالً  -مصدراً مؤوالً  -اسم فاعل  -لقطعة ما يلي : استخرج من ا -)ب( 

 مفعوالً به .
 )يجعل( فعل مضارع . اجعله مبنياً ، في جملة من تعبيرك  -)جـ( 
 )ما األمة العربية إال أسرة واحدة( ضع )غير( مكان )إال( وأعرب ما بعدها .  -)د( 
 ين ضروريتان ل مة( . اجعل )كلتا( للتوكيد ، وغير ما يلزم . )كلتا الفترت -)هـ( 
 ضع كلمة )أعمق( في جملة بحيث تكون مجرورة بالفتحة . -)و( 

     م الدور األول :  1998  (7)
اإلنتههاج ، بحيههث تزيههد الفائههدة التههي تعههود مههن العمههل ، فموظههف  جههودة)إن تنميههة الههدخل القههومي تعنههي دقههة العمههل و 

التي يقضيها كل يوم في مكتبه ، والعامل في المصنع زيهد  الساعاتتطيع أن يؤدي عمالً أحسن في تلك الحكومة يس

http://www.khayma.com/medhatfoda/M3TH/TEST/MAY3TH96.HTM
http://www.khayma.com/medhatfoda/M3TH/TEST/MAY3TH96.HTM
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بدقهة وإتقهان ، وتهوفير كهل مها يمكهن  العمهلإنتاجه اليومي دون أن يعمهل سهاعات إضهافية ، فعلهى العهاملين جمهيعهم 
  دخل القومي(، وزيادة اإلنتاج وجودته ، لتنمية ال االستهالكيةتوفيره من النفقات 

 استخرج من الفقرة : -)ب(        أعرب ما تحته خط  -)أ(  
خبراً  -مصدراً لفعل رباعي  -        ممنوعاً من الصرف ، وبين سبب منعه  -       اسماً لفعل غير ثالثي  -

 لحرف ناسخ ، واذكر نوعه . 
 اجعل كلمة )اإلنتاج( مصدراً صناعياً في جملة من تعبيرك  -)جـ( 
" والعامل في المصنع يستطيع أن يزيد إنتاجه اليومي " . اجعل المصدر المؤول )أن يزيد( مصدراً صريحاً ،  -)د(

 وأعربه . 
 يزداد الدخل القومي( . اربط بأداة شرط جازمة مناسبة ، وغير ما يلزم .  -)يؤدي الموظف عمالً أحسن  -)هـ(
 ية( ؟في أي مادة تكشف في معجمك عن كلمة )تنم -)و( 

     م الدور الثاني : 1998  (8) 
الثالثة ، واالنتقال من المجتمع الصناعي إلى المجتمع ما بعد الصناعي ، تأخهذ شهكالً  الموجة)إن التنمية في عصر  

االتصهاالت بأنواعهها السهمعية والبصهرية والمرئيهة  شهبكةغير مسبوق ، يتمثل في التنمية االعتبارية ، حيهث تشهكل 
 ( . التقليديةعن االجتماعات والتجمعات واالتصاالت  بديالً والمجسمة ، 

 استخرج من الفقرة :  -)ب(                                         أعرب ما تحته خط .  -)أ(  
 اسماً موصوالً .  -                    خبراً لحرف ناسخ ، وبين نوعه  -              اسم مكان ، واذكر فعله  -
 )... مصر أن تدخل عصر الموجة الثالثة( ضع مكان النقط فعالً للمقاربة وبين حكم اقتران خبره بـ " أن "  -ـ( )ج
 )تأخذ التنمية شكالً غير مسبوق( اجعل الفعل المضارع واجب التوكيد بالنون .  -)د( 
" إلى مصدر مؤول ، ثم اضبط كلمة  )ال يمكن تقدم البالد إال بالتنمية الشاملة( حول المصدر الصريح " تقدم -)هـ( 

 " البالد " بعد التحويل . 
 في أي مادة تكشف في معجمك عن كلمة " االعتبارية " ؟ -)و( 

  
 
 
 
 
 

      م الدور األول :  1999  (9)
ً نهؤمن بالسهالم ، ونسهعى  - العرب -اإلنسانية، ونحن  المبادئ)ال سعادة للبشرية إال في ظل سالم تتحقق فيه    حثيثها

إلي تحقيقه ، وما كنا لنفرط في ترسيخ مبادئ هادفة ، وال تنال أمتنا حقوقهها كاملهة فهي عهالم ُطِمسهت فيهه الحقيقهة ، 
العرب اتحدوا في سبيل مصلحة أمتكم ، فإن تتحدوا يكتب لكم الفوز ،  حكاميتحكم القوي في مصير الضعيف ، فيا و

 وتعيشوا وأعالمكم مرفوعة في كل ميدان(.
 استخرج من العبارة السابقة ما يلي :  -)ب(                 أعرب ما تحته خط .  -)أ(  
 مضارعاً منصوباً ، وعين األداة  -                    نعتاً جملة ،وبين محل إعرابها  -
 حاالً ، وبين نوعها . -ممنوعاً من الصرف مجروراً بالفتحة ، وبين نوعه  -

 )إن تتحدوا يكتب لكم الفوز( اجعل جواب الشرط مقترناً بالفاء مع بيان السبب .  -)جـ( 
 بتدأ للمؤنث ، وغير ما يلزم )الرجال يدعون إلي السالم ، ويسعون إليه( اجعل الم -)د( 
 )سعادة البشرية( اجعلها مخصوصاً بالمدح في جملة  -)هـ( 
 كيف تكشف في معجمك عن كلمة )تتحقق( ؟ -)و( 

    م الدور الثاني :  1999  (10) 
يجلهو ببذل حياته في خدمة المجتمع البشري جميعه ، فالعلم شهريف ، ألنهه  اإلنسان)الشرف الحقيقي هو الذي يناله  

العقههل اإلنسههاني ، والمجاهههد فههي سههبيل الههذود عههن وطنههه شههريف ، ألنههه يحمههي مواطنيههه مههن غائلههة األعههداء ،  صههدأ
، ألنهه  شهريفوالمحسن الهذي يضهع اإلحسهان فهي موضهعه شهريف ، ألنهه يأخهذ بأيهدي الضهعفاء ، والحهاكم العهادل 

يف ؛ ألنهه يهؤثر بكهرم أخالقهه فهي عشهيرته اإللهية إلى المظلهومين ، وصهاحب األخهالق الكريمهة شهر العنايةرسول 
 ويلقي عليه القدوة الصالحة بأكثر من درس في األخالق واآلداب( .

 استخرج من العبارة السابقة ما يلي :  -)ب(            أعرب ما تحته خط .  -)أ(  
 ممنوعاً من الصرف ، وبين عالمة إعرابه  -
 توكيداً ، وبين عالمة إعرابه  -
 ول .ولم أتى على هذا الوزن ؟ اسم مفع -

 المحسن يحيي البائسين أنفسهم( أعرب كلمة )أنفس( . -)المحسن يحيي أنفس البائسين  -)جـ( 
 )الحاكم الشريف( . اجعل هذا مخصوصاً بالمدح في جملة .  -)د( 
 )يسعى اإلنسان إلي هدفه ، ينال ما يريد( . ضع أداة شرط جازمة ، وغير ما يلزم .  -)هـ( 
 كيف تكشف في معجمك عن كلمة )حياته( ؟ -)و( 

    م الدور األول :  2000  (11)
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االعتماد على اآللة إال في األعمال التهي تعجهز  عدم)ينبغي أن نعمل على تكوين إنسان القرن القادم تكويناً يكفل له  
ً البشري  النوععن أدائها ، وذلك للمحافظة على سالمة هذا  الطبيعيةقواه  عن اإلنسان الطبيعي ، ضد اإلنسان  دفاعا

اآللهي ، ذلههك أن الطاقههة صههورة للحضههارة ، وإنههه ألمههر مرعههب أن نتصههور أن القههرن المقبههل سههوف تكههون حضههارة 
 اإلنسان اآللي( . 

 أعرب ما تحته خط . -)أ(  
 استخرج من العبارة السابقة ما يلي :  -)ب(
 اسم فاعل ، واذكر فعله  -
 ن نوعه خبراً لفعل ناسخ ، وبي -
 مصدراً مؤوالً ، واذكر موقعه من اإلعراب  -
 نعتاً جملة ، وبين محلها اإلعرابي .  -

 )يتحلى إنسان القرن القادم بالقيم الروحية( . اجعل هذا التعبير في أسلوب تعجب . -)جـ( 
 نقط وغير ما يلزم . )إن القيم الروحية والعلم ...... أساسان إلنسان القرن القادم( . ضع " كال" مكان ال -)د(

 )سوف تكون حضارة اإلنسان اآللي( . اجعل هذه الجملة جواب شرط وغير ما يلزم . -)هـ( 
 في أي مادة تكشف في معجمك عن)قواه( .  -)و( 

 
 

      م الدور الثاني :  2000  (12) 
، وليست األمم بقهادرة علهى النههوض  الناميةطاقات الفرد ، ويَْدَعُم كيان األمة وبخاصة األمم  يبرز)العمل الخالق  

كتور أحمهد زويهل مهن العلهم لهم يكهن ليتحقهق إال ، وإن ما وصل إليه الهد العاملينفي الحياة ما لم تقدر العمل وتكافئ 
، واعلهم أن قلهيالً تخصصهه لشهيء مفيهد يحقهق لهك الخيهر  لكسهالنبالعمل الجاد ، فال تتوان في عملك ، فإنه ال قيمة 

 الكثير( . 
 أعرب ما تحته خط .  -)أ(  

 استخرج من العبارة السابقة ما يلي :  -)ب(
 اسماً موصوالً ، وعين صلته  -
 لة خبر ، وبين محلها اإلعرابي جم -
 بدالً ، واذكر نوعه  -
 اسم فاعل ، وزن فعله .  -

 وردت " ال " في الفقرة مرتين ، اذكرهما وبين عملها في كل منهما .  -)جـ( 
 سمعت أحمد زويل تُعجبك صراحته " " …  -

  ضع مكان النقط )إذا( مرة و )إن( مرة أخرى مع ضبط فعل الجواب في المرتين .
 ضع مستثنى مناسباً وأعربه . … " " ال يرضى المصريون بالكسل إال  -
 ( من الطالبات " .3( طالب بالمراكز األولى ، وكان التفوق لـ )10" في الثانوية العامة فاز ) -

 أعد كتابة العبارة مستبدالً بالرقمين فيها لفظين عربيين . 
  كيف تكشف في معجمك عن كلمة " تكافئ " ؟ -)د( 
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 * التعبير اإلبداعى والوظيفي *
بناتى الفضليات ... أبنائي األعزاء  ... موضوع التعبير من األسئلة المهمة في االمتحان هذا باإلضافة إلهى  

أن هذا السؤال هو سهؤال تجميهع للهدرجات وههو أسههل األسهئلة ألنهه يعتمهد علهى عقهل الطالهب وقدرتهه علهى 
 التأليف . اإلبداع و

 يجب أن تعلم أن التعبير اإلبداعى  يتاون من ثالثة عناصر هي :
 الخاتمة . -3الموضوع.                    -2المقدمة .                   -1
  في اختيار موضوع من الموضوعات  و احذر أن تختار موضوع فيه قصة .دقق جيداً  -
 اإلجابة  . اكتب رأس الموضوع الذي اخترته في كراسة -
 ابدأ بكتابة العناصر مثل : ) بحيث ال تقل عن تسعة عناصر ( -

 مفهــــــــــــــوم ............. -1     
 دور األسرة في ...........  -2     
 دور المدرسة في .......... -3     
 دور وسائل اإلعالم في ............  -4     
 ..رأى الدين في ........... -5     
 أثر ........... على الفرد والمجتمع -6     

 .) يمكنك االستعانة بأبيات البالغة و قطعة النحو (* استشهد بالقرآن أو الحديث أو الشعر كلما أمكن 
 * تجنب كتابة الكلمات العامية وعدم الشطب .

 * احرص على التنسيق وو   عالمات الترليم التى منما : 
 )   ( فى نهاية أسلوب التعجب .     جمل التي تم معناها .) . ( في نهاية ال    
 ) ، ( بين جملتين معطوفتين أو الكلمات المتضادة .   
 قال ...     ) ؟ ( في نهاية السؤال .  –) : ( بعد كلمة " مثل    

 * العناية بالخط والقواعد النحوية واإلمالئية .

 * مقدمة ألى موضوع تعبير *
 رى ويسر لى أمرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى""ربى اشرح لى صد

ثمة أمور فى حياة اإلنسان يقف أمامها حائراً ويطيل التفكير فيها أمالً فى أن ينجح فى التعبير عنها ، وهناك 
 أمور أخرى فى حياة اإلنسان واضحة وضوح الشمس فى كبد السماء فى أشهر الصيف ، 

لجهدل أو النقهاش ، فقهد صهارت ههذه األمهور أشهياًء مسهلماً بهها وحقهائق ال وهذه األمور الواضهحة ال تحتمهل ا
 يمكن إنكارها ومن هذه األمور   ـــــــــــــــــــــــ  ) كتابة فكرة الموضوع ( .

ولَم ال ؟ وهذا الموضوع قد طرقته أقالم الكتّهاب والمفكهرين وتحهدث فيهه الكبيهر والصهغير وعلهم بهه القريهب 
أصههبح هههذا الموضههوع محههوراً لحههديث الجمههاهير و تعههرض للنقههاش والتحليههل فههى الصههحف والبعيههد ،  وقههد 

 والمجالت واإلذاعة والتلفاز ووسائل اإلعالم المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية .
وهذا الموضوع جدير باالهتمهام والتحليهل ، ألنهه يخهص كهل طبقهات وفئهات المجتمهع دون اسهتثناء وههو مهن 

وية التهى يتعهين علهى كهل إنسهان أن يهدلى بهدلوه فيهه وأن يعبهر فيهه عهن رأيهه حتهى تتبلهور الموضوعات الحي
وذلهك يضهع أمهام أعيننها تصهوراً كهامالً  األفكار وتتكشف األمور وتلتقى القرائح فى محيط الفكهرة العظيمهة .

ناقشههة الموضههوع وفههى م للقضههية بكههل جوانبههها االجتماعيههة واالقتصههادية والسياسههية والعقائديههة واألخالقيههة .
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وتبادل األفكار اقتداء بُسنة خير األنام فى األخذ بمبدأ الشورى الهذى يحقهق أفضهل النتهائج ويههدى إلهى أرشهد 
  -صلى هللا عليه وسلم -األمور حيث قال الرسول

) ما تشاور قوم قط إال هدوا إلى أرشد أمرهم ( وقال تعالى:"وأمرهم شورى بيهنهم" وقهال تعالى:"وشهاورهم 
 ألمر"فى ا

وال بأس من االختالف فى اآلراء وتعدد وجهات النظر ، طالما وضعنا أمام أعيننا ههدفا أسهمى وغايهة 
كبرى وأمالً أعلى أال وهو الصالح العام فاختالف الرأى ال يفسد للود قضية . فهيا بنا نناقش موضوع 

   : الساعة وهو 
)الفكههههههههههههرة مههههههههههههن رأس                                                                                    

 الموضوع(

 * عبارات تصلح ألى موضوع *
* إن اإليمان باهلل والثقة فى النفس واالنتماء الصادق للوطن هو الطريق األوحهد والسهبيل المضهمون لتحقيهق 

 كل ما نرجوه من صالح وإصالح لكل أمور حياتنا.
 مصداقاً لقول الشاعر:

 ضاع فال أمان      وال دنيا لمن لم يحيى دينا إذا اإليمان
* إن حب الوطن والتفانى فى العمل من أجل االرتفاع والسمو به ههو الطريهق لحيهاة فضهلى ومسهتقبل أجمهل 

 وعيش أرغد وعز أرفع  مصداقا لقول الشاعر :
 وطنى لو شغلت بالخلد عنه    نازعتنى إليه فى الخلد نفسى

القهوى وقلبهها النهابض وأملهها الباسهم ومسهتقبلها الواعهد مهن أجهل تحقيهق أههدافها *إن شباب األمة هم عزمها 
 المرجوة ونهضتها المنشودة وما تصبو إليه من آمال عريضة . قال الشاعر:

 سالماً شباب النيل فى كل موقف     على الدهر يجنى المجد أو يجلب الفخرا
ن أجهل تحقيهق أههدافنا فهى أن نحتهل المكهان الهذى * إننا عازمون على السير فى طريق نهضتنا ، ماضون مه

يليق بنا تحت الشهمس ولهن نتقهاعس أو نتخهاذل أو نتهوانى فهى أن نكهون فهى مقدمهة األمهم وفهى مصهاف دول 
 العالم المتقدمة ، وسوف نمضى مسلحين بالعلم واإليمان من أجل وطننا الحبيب . قال الشاعر:

 ن منا غافل يصم الدهرا""تعالوا فقد حانت أمور عظيمة      فال كا
* بالعمل الجاد والجهد المبذول والثقهة بهالنفس سهنجعل الحلهم حقيقهة  والصهعب سههالً والبعيهد قريبهاً والغائهب 
حاضراً والمستحيل ممكناً ، جاعلين القرآن دستورنا والرسول)صلى هللا عليه وسلم ( قدوتنا والكتاب والسنة 

 منهجنا  قال تعالى: 
 رى هللا عملكم ورسوله والمؤمنون""وقل اعملوا فسي

 

 * عبارات عن مصر ودورها *
لقد كانت مصر وما زالت قلب العروبة النابض وشريانها المتدفق ، كانت دائماً قائدة ال مقودة آمرة ال 
مههأمورة دافعههة ال مدفوعههة حاكمههة ال محكومههة ، تقههول فيسههمع كالمههها تههرى النههور بأعينههها ال بههأعين 

رئتها ال بالرئات التى توضهع لهها ، اختيارهها حهر ، تأخهذ مها تريهده ويناسهبها ال مها اآلخرين ، تتنفس ب
بيهدها يفكهرون بعقلهها  -إن أرادت –يفرض عليها ، يبصر العرب بعيونها ويشعرون بقلبها ويبطشهون 

ويثقههون فههى إخالصههها ووفائههها حتههى صههار أمههرهم أمرههها ،فصههدق شههاعر النيههل حههين قههال علههى لسههان 
 ا إن قدر اإللــــــــه مماتى       ال ترى الشرق يرفع الرأس بعدى"مصر:      "أن

فقدر مصر أن تتحمل وتعانى فى سبيل أشقائها العرب وفى سبيل تجميعهم و توحيهد كلمهتهم ، ولهَم ال؟ 
 ومصر بمثابة األخ الكبير  وصدق من قال:

 " آه يا مصر كم تعانين منهم *** والكبير الكبير دوماً يعانى"

 تمة تصلح لكل موضوع ** خا
* إن ما نصنعه اليوم من أعمال عظيمة وإنجازات ضخمة وأمجاد متألقة هو امتداد لما صنعه األجداد 
باألمس ولمها سيصهنعه األحفهاد بالغهد ،فهال بهد أن نصهل الماضهى العريهق بحاضهر مشهرق يدانيهه عهزة 

الى:   " كنههتم خيههر أمههة ويضههاهيه جههالال ويحاكيههه رفعههة حتههى نكههون خيههر خلههف لخيههر سههلف . قههال تعهه
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 أخرجت للناس" صدق هللا العظيم

 * التعبير الوظيفى *
 

 البرقية -1
 اسم المرسل إليه /.................
 عنوان المرسل إليه /..............
 اح () أهنئك بمناسبة النج                                                                                    

                                                                                                                                             
 اسم المرسل / .............

                                                                                                                                            
 عنوان المرسل /............

 

 دعوة -2
 السيد / ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 تحية طيبة وبعد  ،                                              
 لحضور حفل المدرسة ,  نتشرف بدعوة سيادتكم                          

 وذلك يوم................ الموافق...................في تمام الساعة ............
 لحضور حفل تكريم الطالب في المدرسة 

                                                                                                                                       
 ولسيادتكم جزيل الشكر , 

 

 الرسالة : -3
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ صديقي العزيز /

 تحية طيبة وبعد  ،                                                                 
جهازة معنها ، وسهتكون بيننها أكتب إليك هذه الرسالة لكي أدعوك للحضور إلى ـــــــــــــــــهـ لقضهاء اإل

 واحدا منا . 
 و قد يطلب منك رسالة فى حدود ثمانية أسطر .

  
                                                                                                                                                            

 صديقك : 
 
 
 
 
 
 
 

 طلب / شكوى -4
 السيد مدير / .................

 تحية طيبة وبعد  ،                                                  
 مقدمه لسيادتكم 

 االسم / ............................                    
 العنوان /............................                   
 ..............دتكم ............................................................المرجو من سيا

                                                                                                                        
 ولسيادتكم جزيل الشكر

                                                                                                                
 االسم / .................

                                                                                                              
 التوقيع /.................

 
 إعالن : - 5



                                                                                                   سلسلة النوابغ التعليمية                                                                                                      
 فى اللغة العربية

                                                                                                                                                                                          األستاذ : كمال عبد رب النبى
  01022632151ت : 

208 

ن جماعههة الههرحالت بالمدرسههة عههن القيههام برحلههة إلههى مدينههة ........  وذلههك يههوم ....... الموافههق  تعلهه
.......... الساعة ............. وذلك للتمتع بجمال الطبيعة الساحرة ومشاهدة الحقهول وبعهض األلعهاب 

ى مهن يرغهب فهى موعهد لالشهتراك يهوم ....... الموافهق ........... عله رجنية وآخه 20قيمة االشتراك 
 االشتراك يتقدم إلى مشرف النشاط .

                                                                                                                           
 المشرف المسئول أ /...................

 
 

 الالفتة -6
 * النظافة من اإليمان .

  نصر مع الصبر .* اعلم أن ال
 * من جد وجد ومن زرع حصد .
 * المكتبة مصباح يضىء طريقنا .
 * اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد .

 * مدرستي نظيفة وجميلة ومتطورة ومنتجة .  
 

 التقرير – 7
هدنا إنههه فههي يههوم ........ ,,, الموافههق .......... السههاعة ........... قمنهها برحلههة إلههى ............  وشهها

.........................................,........,....... 
 وفى الساعة .......... تم عمل اجتماع لمناقشة ما تم إنجازه .

 ............. -2............           -1* أهم الممــيزات :   
 ............ -2.......... .           -1* ما لم يعجبنى :   

                                                                                                                                                                       
 مقدم التقرير

                                                                                                                                                                  
------------ 

 
 
 
 

 التلخيص -8
نأخههذ أول جملههة و آخههر جملههة ثههم نحههذف الجمههل المكههررة فههي المعنههى و نحههذف الشههرح والتوضههيح و 

 حروف الجر والعطف ثم نكتب التلخيص في الحجم المطلوب .
بأسلوبنا مع الحفاظ على بعهض كلمهات العبهارة ، ثهم تكهوين التلخهيص فهى الحجهم  أو نقرأ ونفهم ونعبر

 المطلوب .
 

 قد يأتى لك بعبارة و يطلب منك أن تبسطها . أى تشرحها . – 9
 ابسط العبارة اآلتية : الحياء من اإليمان 
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